
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (1)حافظ حكمي لعالمة ل ةالمنظومة الميمية في اآلداب الشرعيشرح: 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير 
 

 سم.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ورسوله هوصلى هللا وسلم وبارك على عبد ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى رحمه هللا-قال العالمة حافظ حكمي 
 المنظومة الميمية في الوصايا واآلداب العلمية

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 هلل رب العااااااااااااااااااااااالمين علااااااااااااااااااااااى الحمد

 االااااا الصااااامد الواحاااااد ذي الملاااااك والمل اااااو 
 مااااان علااااام النااااااب ماااااا   يعلماااااون وباااااال

 اثاااااام الصااااااالر علااااااى الم تااااااار أ اااااارم مباااااا 
 واآلل والصاااااااااااااحب وا تباااااااااااااا  قا باااااااااااااة 
 لعااا   الضاااحى شااامب وماااا ماااا  ح نجااام 
 وبعااااااااااد ماااااااااان ياااااااااارد هللا العظاااااااااايم بااااااااااه 

 وحاااااااح رااااااااي وحاااااااا  المااااااا منين علااااااااى
 واماااااااتن رااااااااي علاااااااى كااااااا  العبااااااااد وكااااااا 
 يكفيااااااااك فااااااااي ذاك أولااااااااى سااااااااورر ن لاااااااا 
 كااااااااااااااذاك فااااااااااااااي عااااااااااااااده اآل   قدمااااااااااااااه
 وميااااااااا  هللا حتاااااااااى فاااااااااي الجاااااااااوارح ماااااااااا
 وذم راااااااااااااي تعااااااااااااالى الجااااااااااااا لين بااااااااااااه
 اولااااايب إب اااااة ي  فاااااي اثنتاااااين  ماااااا الااااا
 ومااااااان صااااااافا  أولاااااااي ا يماااااااان ن مااااااات م

 م أإلااااااى وأحلااااااى مااااااا لااااااه اسااااااتمع العلاااااا
  االعلاااااااام إايتااااااااه ال صااااااااو  ورتبتااااااااه الاااااااا
 العلااااااااااااام أشااااااااااااار  م لاااااااااااااوب و الباااااااااااااه
 العلااااااااام ناااااااااور مباااااااااين يستضاااااااااي  باااااااااه
 العلااااااااااام أعلاااااااااااى حياااااااااااار للعبااااااااااااد كماااااااااااا

 

 ج
 

 آ ئااااااه و ااااااو أ اااااا  الحمااااااد والاااااانعِم 
 باار الم اايمن مباادي ال لاا  ماان عاادم
 بياااااااااان أن   ااااااااام وال ااااااااا  باااااااااال لم

 فاااي أفضااا  ا مااام د   عاااوح ب يااار   ااا
 ين بإحسااااااااااااان لاااااااااااان ج موالتااااااااااااابع

 وعااد أنفاااب مااا فااي ال ااون ماان نساام
  يااااااارا  يف  اااااااه فاااااااي ديناااااااه ال ااااااايم

 تف ااااااه الاااااادين ماااااا  ينااااااذار قااااااوم م 
 الرسااااا  باااااالعلم فااااااذكر أ بااااار الااااانعم
 علااااااى نبيااااااك أعنااااااي سااااااورر ال لاااااام

 وقدماااااااه فاااااااي ساااااااورر الااااااانعم ذكااااااارا  
 ومغتشاااااام من ااااااا يعلاااااام عاااااان بااااااا   

 ف اااااام أدنااااااى ماااااان الااااااب م أشااااااد ذم  
 والحكام ميحسان في المال أو في العلا

 الان م في العلم حتى الل ى أإب  باذي
 أذن وأعاااااااارب عنااااااااه نااااااااا   بفاااااااام
 علياااا  فاساااعوا يلياااه ياااا أولاااي ال مااام
 هلل أ اااااارم ماااااان يمشااااااي علااااااى قاااااادم
 أ اااا  السااااعادر والج ااااال فااااي الظلاااام
 أ اااااااا  الج الااااااااة أمااااااااوا  بج ل اااااااام

 
 ج
 

 ما بعد:أ ،نبينا محمد ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين



 في منظومته الميمية في الوصايا واآلداب العلمية: :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ما جاء في ذلك من الفضل بذكر ل -عليه الصالة والسالم-والصالة على النبي  ،وثنى بالحمدلة ،افتتح بالبسملة
ن كان ما جاء بخصوص -جل وعال-هللا   ،والحمدلة والصالة والتشهد كل ما جاء في هذا ضعيفالبسملة ، وا 

فيه بحمد هللا فهو أبتر، هذا كل أمر ذي بال ال يبدأ  ،على خالف بلفظ الحمدلة حيث حسنه بعض أهل العلم
وجمع من أهل العلم، وحكم كثير من أهل العلم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه  ،حسنه النووي وابن الصالح

عليه الصالة -فتتح بالبسملة والحمدلة، والصالة على النبي كل حال القرآن الكريم م عيف، وعلىبأنه ض
 جاء فضلها في نصوص كثيرة. -والسالم
 :-تعالى رحمه هللا-يقول 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحماااااااااد هلل رب العاااااااااالمين علاااااااااى

 
 ج

 ...........................آ ئه.... 
 

التي ال تعد وال تحصى، فقد أسبغ النعم على عباده الظاهرة والباطنة، والتي يعني نعمه، على نعمه الكثيرة 
 أعظمها على اإلطالق نعمة اإلسالم.

................................... 
 

 .............و او أ ا  الحماد والانعِم 
 
 

 .النعم الكثيرة هوهو المنعم وهو المتفضل بهذ ،هو أهل الحمد
والملكوت هو الملك إال أنه يضاف إليه  "ذي الملك والمل و "بالالم مجرور فظ الجاللة البدل من ل "ذي الملك"

الذي ال إله غيره  "الواحد الفرد" : الجبروتالواو والتاء للمبالغة، فيقال في الملك: ملكوت، ويقال للجبار والجبر
مبدي " "الم يمن"لجامع ألنواع البر ا "البر"وهو القائم بأمورها وشؤونها  ،الذي تصمد إليه الخالئق "الصمد"

 من ال شيء.ابتدأهم  منشئهم من عدم، "ال ل  من عدم
واختص المسلمين منهم بالعلم النافع، وعلمهم أيضًا كما علم  ،علم الناس كلهم "ما   يعلمون من علم الناب "

ن لم يعلموا  َن اْلَحَياِر  باطنهاغيرهم من أمور الدنيا، وغيرهم يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وا  }َيْعَلم وَن َظاِ ر ا مِ 
ْنَيا{ هؤالء األمم والحضارات التي تقدمت في هذه األزمان وهذه العصور على المسلمين  [( سورة الروم7)] الدُّ

علمون من أمور الدنيا إال بمراحل كثيرة ال يعلمون من الدنيا أما في أمور الدين ال يعلمون شيئًا، لكن ال ي
 لماذا؟ ألنه لو علموا باطن الدنيا وحقيقة الدنيا ألسلموا، إنما علموا من أمور الدنيا ما ال ينفعهم، إذ لو الظاهر؛

ْنَيا{*  ْ َثَر النَّاِب َ  َيْعَلم ونَ }َوَلِ نَّ أَ  نفعهم علمهم لقادهم إلى اإلسالم َن اْلَحَياِر الدُّ ( سورة 7)] َيْعَلم وَن َظاِ ر ا مِ 
 لم ظاهر ال باطن.فعلمهم ع [الروم
بالبيان باإلعراب  "وبالبيان أن   م"في أمور الدين أو في أمور الدنيا سواًء كان  "من علم الناب ما   يعلمون "

وميزهم بذلك عن غيرهم من المخلوقات، ميز اإلنسان بالنطق عن سائر  ،بواسطة ألسنتهم أنطقهمعما في قلوبهم 
 المخلوقات. 

 بيااااااااان أن   اااااااام وال اااااااا  بااااااااال لم    اوبالاا ون ماان علاام الناااب مااا   يعلماا
 ج



وقد يكون أبلغ من اللسان عند كثير من الناس  ،بعد اللسانيعني علمهم الخط بالقلم، والخط هو البيان الثاني 
 وبعض الناس كالمه أبلغ من كتابته. ،كتابته أبلغ من كالمه

اره من بني هاشم، واختار بني هاشم من الذي اخت -عليه الصالة والسالم-النبي  "ثم الصالر على الم تار"
والعرب من سائر المخلوقات، فهو صفة الصفوة، وهو المختار خالصة  ،قريش، واختار قريش من العرب

 .-عليه الصالة والسالم-المخلوقات 
 ثاام الصااالر علاااى الم تااار أ اارم مباااا

 

 عاااوح.............................. 
 

ن الذي ال بالدي ،بملة اإلسالم "ب ير  دي"سيد ولد آدم  ،-الصالة والسالمعليه -وأكرم مخلوق  ،أكرم مبعوث
نت ْم هي أفضل األمم  -عليه الصالة والسالم-أمة محمد  "ب ير  دي في أفض  ا مِم" يقبل هللا من أحد سواه }ك 

مم، وهي أشرف األمم بهذا فهي خير األمم، وهي أفضل األ [( سورة آل عمران111)] َ ْيَر أ مَّة  أ ْ ِرَجْ  ِللنَّاِب{
نَّه  َلِذْكٌر لََّك َوِلَ ْوِمَك{ العظيمكتاب لنبي الكريم، وبهذا الا لشرف لك ولقومك، فشرف هذه  [( سورة الزخرف44)] }َواِ 

 .-عليه الصالة والسالم-واعتصامها بسنة نبيها  ،وبتمسكها بكتاب ربها ،األمة باقتدائها بنبيها
كرمت وفضلت على سائر األمم، ومن أعظم الشعائر التي تميزت بها هذه األمة هذه هي الخصيصة التي بها 

نت ْم َ ْيَر أ مَّة  أ ْ ِرَجْ  شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي سبب تفضيلها على سائر األمم  }ك 
وِ  َوَتْنَ ْوَن َعِن اْلم نَكِر َوت ْ ِمن ونَ  وَن ِباْلَمْعر  مر بالمعروف فقدم األ [( سورة آل عمران111)] ِباّلل ِ{ ِللنَّاِب َتْأم ر 

ال سائر ألنه هو الذي يميز هذه األمة عن سائر األمم -جل وعال-والنهي عن المنكر على اإليمان باهلل  ، وا 
المؤمن بغيرهم من األنبياء  راهيم المؤمن بموسى المؤمن بعيسىلماذا ال يتساوى المؤمن بإب األمم فيهم المؤمنون؛

؛ ألن هذه الشعيرة ال توجد عند -جل وعال-بالمؤمنين من هذه األمة؟ هذه األمة أفضل وأكرم وأشرف على هللا 
ن كان موجودًا إال أنه هو األصل فهذه الخصيصة هي التي امتازت  ،وال يصح عمل بدونه غيرها، واإليمان وا 

 وصارت سببًا لتفضيلها على غيرها. ،بها هذه األمة
 ............أ رم مبا..............

 واآلل.............................. 
 عوح بغير  دي في أفض  ا ممِ  

................................... 
عوح ب ير ا * ثم الصالر على الم تار أ رم مب" -عليه الصالة والسالم-يعني الصالة على المختار على النبي 

 ." دي في أفض  ا مم
 وا تبااااااااا  قا بااااااااةواآلل والصااااااااحب 

 شمب الضحى  لع  ماما  ح نجم و 
 والتااااااااااابعين بإحسااااااااااان لاااااااااان ج م 

 وعاد أنفااب ماا فاي ال اون مان نساام
 

لكنه أفرد  ،وعلى آله وعلى أتباعهم إلى يوم القيامة ،وعلى صحابته ،-عليه الصالة والسالم-صلى على النبي 
}َيا َأيَُّ ا الَِّذيَن آَمن وا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ م وا : -وعالجل -في قوله  -امتثال األمر-الصالة دون السالم، واالمتثال 

بين الصالة والسالم، والسبب في ذلك طول الكالم، أطال  ،إنما يتم بالجمع بينهما [( سورة األحزاب65)] َتْسِليم ا{
ما فعل مسلم سطرين في  ، وهذه العادة أن اإلنسان إذا أطال مثلالكالم المتعلق بالصالة فنسي أن يختم بالتسليم
ن كان الحافظ  ،الصالة فنسي السالم، وتعقبه النووي في شرحه وأطلق الكراهة في إفراد الصالة دون السالم، وا 



يخص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، من كان ديدنه ذلك يتجه القول بالكراهة بالنسبة له،  -رحمه هللا-ابن حجر 
 هذا ال يتجه القول بالكراهة بالنسبة له. ،ويسلم تارة ،ي تارةوأما من كان يجمع بينهما تارة، ويصل

ولهم حق عظيم على  ،أزواجه وذريته وأقاربه ،مل اآلل على األقربين، نساؤهإذا جمع اللفظان ح   "واآلل والصحب"
ال ومن حقهم أن يصلى عليهم، ويسلم عليهم تبعًا له،  ،-عليه الصالة والسالم-هذه األمة، فهم وصية النبي 

ن جاز  ،استقالالً  -عليه الصالة والسالم-على جهة اإلفراد دونه، فالعرف العلمي خص الصالة والسالم بالنبي  وا 
ة بين أهل العلم ما لم عطف غيره تبعًا له، يجوز عطف غيره تبعًا له، أما على سبيل االستقالل فالمسألة خالفي

صلى هللا عليه -دون غيره، وال يقال عمر  -ليه وسلمصلى هللا ع-تكن شعار لشخص بعينه، فال يقال أبو بكر 
دون غيره وهكذا، لكن من أهل العلم من  عليه السالم وعليه الصالة والسالمعلي  :دون غيره، وال يقال -وسلم

على  ))اللهم صل  : -عليه الصالة والسالم-يتسامح إذا فعله مع الجميع أحيانًا ال يكون دائمًا يكون أحيانًا، وقوله 
ن كان امتثااًل لألمر في قوله  ،بالجوازيستدل به من يقول  ل أبي أوفى((آ ْذ ِمْن َأْمَواِلِ ْم : -جل وعال-وا    {

يِ م ِبَ ا َوَص ِ  َعَلْيِ ْم{ ر   ْم َوت َ كِ   دفع الزكاة يصلى عليه، اللهم صل   هذا األمر لمن [( سورة التوبة111)] َصَدَقة  ت َ  ِ 
الن امتثااًل لألمر، وهذا خاص في هذا الموضع، أما ما عداه فال يصلى إال على النبي أو على آل ف ،على فالن

ن كان عزيزًا جليالً  -عز وجل-محمد  :كما أنه ال يقال -عليه الصالة والسالم- لكن العرف عند أهل العلم  ،وا 
 والترحم على من جاء بعدهم. ،، الترضي خصوه بالصحابة-جل وعال-خص هذا باهلل 

اآلل أصله أهل، ولذا يصغر على أهيل، ومنهم من يقول: من أول من الهمزة والواو والالم؛  "ل والصحبواآل"
هو من أصوله، ومنهم من هو من  أهله منهم من ، ويرجعون إليهألنه يؤول إليهم، ويؤولون إليه، يرجع إليهم

 سهل.والخطب  إليهم، ومنهم من يقول: أصله أهل، فروعه، فهو يرجع إليهم ويؤول
مؤمنًا  -عليه الصالة والسالم-وهو من رأى النبي  ،جمع صاحب كركب جمع راكب :الصحب "واآلل والصحب"
 يعني جميعاً  "وا تبا  قا بة" تبع هؤالء بإحسان إلى يوم الدين يعني من "وا تبا " ، ومات على ذلكبه

ال ليس بتكر  "والتابعين بإحسان لن ج م" األتباع المراد بهم واحدهم  :ار؟ يعني إذا قلنااألتباع والتابعين تكرار وا 
ذا قلنا األتباع يشمل  :تابعي، وهو من لقي الصحابة، التابعين لهم من جاء بعدهم، نقول: هذا ليس بتكرار، وا 

جمع  :ومن جاء بعدهم قلنا: والتابعين زيادة تأكيد، لكن حمل كل لفظ على حقيقة أولى، فنقول: األتباع ،التابعين
 ومات على ذلك فهو تابعي. -عليه الصالة والسالم-وهو من رأى الصحابي حال كونه مؤمنًا بالنبي  ،تابعي

  .من هذه األمة ،والتابعين بإحسان، يعني إلى يوم القيامة
 على ما كان عليه أولئك السلف األوائل. ،يعني على طريقتهم "والتابعين بإحسان لن ج م"
ى شمس الضحى تخصيص شمس الضح "نجم وما شمب الضحى  لع " الح يعني ظهر ولمع "ما  ح نجم"

 النهار وآخرهألنها أقوى، الشمس في رابعة النهار أقوى منها في أول  دون شمس أول النهار وشمس العصر
 ولذلك تخصص دائمًا.

 وعد أنفاب ما في ال ون من نسمِ     ..........وما شمب الضحى  لع 
 

 -عليه الصالة والسالم-ألنه من صلى على النبي  ؛هذه مبالغة في الكثرة "عد أنفاب ما في ال ون من نسم"
أجور عظيمة  "عد أنفاب ما في ال ون من نسِم"و  ..،مرة صلى هللا عليه بها عشرًا، فكم يكون عد ما في



هل يتحقق في اإلجمال ما يتحقق في التفصيل؟ نعم؟ يعني يتحقق في اإلجمال ما يتحقق لكن  ،يحرمها الغافل
وسلم على عبدك ورسولك محمد عشر مرات  اللهم صل   :في التفصيل؟ يعني بداًل من أن تقول عشر مرات

ال ما يتحقق؟ نعم؟  تقول: اللهم صل على محمد عدد رمل عالج، يتحقق هذا وا 
  الب:.......

يه إشكال، هذا ما ف ((ورضا نفسه ،ومداد كلماته ،وزنة عرشه ،عدد خلقه)) :إذا كان من الوارد في النصوص
، وزنة ومداد كلماته ،ورضا نفسه ،لكن غير وارد يعني بإمكانك أن تقول: ال حول وال قوة إال باهلل عدد خلقه

يعني في الوارد؛ ألنه لو لم يترتب عليه األثر ما  ،في الوارد نعم ما في إشكال ؟ليحصل لك األجر العظيم عرشه
ه األعداد بذكر ورد مفردًا ومجردًا، يعني لو تقرأ الفاتحة جاء الحث عليه، لكن كون اإلنسان يشبك ويلحق هذ

َمد  *  }ق ْ    َو َّللاَّ  َأَحدٌ أو تقرأ قل هو هللا أحد تقول:  ،مثاًل مرة واحدة َوَلْم َيك ن لَّه  *  َلْم َيِلْد َوَلْم ي وَلدْ *  َّللاَّ  الصَّ
ف و ا َأَحٌد{ ال [( سورة اإلخالص4-1)] ك    عدد الخلق؟ نعم؟عدد رمل عالج يحصل وا 

  الب:.......
 كيف؟

  الب:.......
  كبر عدد رمل عالج.باللفظ، ال بد أن يؤتى به باللفظ، لكن التسبيح؟ هللا أ

 هاه؟
  الب:.......

ال ما يحصل؟ نعم ،إيه  ؟لكن يحصل العدد وا 
  الب:.......

 ؟نعم
  الب:.......

رمه ما نشك في هذا، لكن الكالم المسألة مسألة وكوسعة جوده  -جل وعال-ال يشك أحد في فضل هللا  وه
بقدر ما  -جل وعال-وأجورها على هللا  ،اتباع، يعني وعد أنفاس ما في الكون من نسم، هو يريد الكثرة الكاثرة

يكتبه لإلنسان، وقد يكتب لإلنسان بلفظ واحد ما ال يكتب لغيره بألفاظ بحسب ما يستحضره من معاني، نعم بينما 
إلى آخر الباقيات  ((وزنة عرشه ،ومداد كلماته ،ورضا نفسه ،عدد خلقه ...سبحان هللا))قوله: د إلى شأر 

الصالحات، لكن إذا قلنا: إن هذا التكثير هم يفرقون بين العدد اإلجمالي والعدد التفصيلي، يعني إذا قلت: 
استغفر هللا،  ،استغفر هللا ،فر هللااستغفر هللا ثالثًا، يحصل به األجر؟ ما يحصل، ولذلك بين الراوي تقول: استغ

فاإلجمال ال يحصل به التفصيل إال إذا ورد فيه نص، ما يحصل ما رتب به على التفصيل إال إذا ورد به نص، 
-وعلى كل حال هذه األعداد التي ذكرها ال شك أنه يثاب عليها؛ ألن قصده التكثير من هذه الصالة على النبي 

  جاء الحث عليها. التي -عليه الصالة والسالم
 ؟نعم

  الب:.......



 نعم. يعني هذه مصدرية،
................................... 

 

 وعاد أنفااب ماا فاي ال اون مان نسااِم 
 
 

أما بعد، رويت عنه من أكثر من  -عليه الصالة والسالم-األصل أما بعد، السنة المأثورة عن النبي  "وبعد"
 طبه ومكاتباته، فاإلتيان بها سنة لالنتقال من أسلوب إلى آخر.ويستعملها في خ ،ثالثين صحابياً 

 وبعااااااد ماااااان ياااااارد هللا العظاااااايم بااااااه
 

 ................................... 
 

التي هي حرف شرط وتفصيل القترن جوابها بالفاء، ومن المتأخرين من يرى أن الواو تقوم مقام  (أماـ)لو جاء ب
 (.أما)المواهب، يقول: إنها تقوم مقام  ونص عليه الزرقاني في شرح (أما)
 .يبنى على الضم ألنه حذف المضاف ونوي معناه "وبعد"

  يااااااارا  يف  اااااااه فاااااااي ديناااااااه ال ااااااايِم    من يرد هللا العظايم باه..............
 

))من يرد هللا به خيرًا  :وجاء عن غيره من الصحابة ،-وأرضاه رضي هللا عنه-هذا يدل عليه حديث معاوية 
بجميع أبوابه، يفقهه في الدين بجميع أبوابه، ال أن الحديث محصور على الفقه باألحكام  في الدين(( يفقهه

ن كان الفقهاء يصدرون كتبهم بهذا الحديث ال فالعقائد هي الفقه األكبر عند أهل العلم،  ،العملية، وا  ودخولها وا 
 كغيرها من أبواب الدين. في الحديث دخواًل أولياً 

  يااااااارا  يف  اااااااه فاااااااي ديناااااااه ال ااااااايِم  ج  هللا العظاااااايم بااااااهوبعااااااد ماااااان ياااااارد 
 

ن أريد به خير من  ،بذكرنا مرارًا أن من لم يتفقه في الدين هل أريد به شر أم أنه لم يرد به خير في هذا البا وا 
وقلنا: إن بعض عامة المسلمين من ال يقرأ وال يكتب ولم يتفقه وال يعرف حكم، ومع ذلك عنده من  ؟أبواب أخرى 

ال الخير وضرب من أبواب الخير بحظ وافر بكثير من أبواب الخير، تجده صاحب صالة وصيام وأذكار أعم
وقد يكون ضارب بسهم في جهاد ونحوه وبر وصلة وحج وغيره من أعمال الخير، نقول: هذا من هذا  ،ونفقات

ن أراد به خيرًا من هللا به خيرًا، لو أنه أراد به خيرًا الباب باب الفقه وباب العلم هذا ما أراد  لوجهه إلى هذا، وا 
 جهات أخرى.
: إن هذا نكرة في سياق الشرط فتعم الخير كله، يفقهه في الدين، هل نقول ((من يرد هللا به خيراً ))قد يقول قائل: 

ولو صام أنه ما أريد به خير؟ نكرة في سياق الشرط تعم أنواع  لم يرد به خير ولو أنفق ولو جاهد ولو صلى
ن كان اللفظ عامًا إال الخير، ؛ ألن الشرع جاء بالحث على هذه األبواب كلها،  أنه جاء ما يخصصهنقول: وا 

 ؟نعم ،وهذه األوامر فهو على خير بال شكفمن امتثل هذا الحث 
  الب:.......

ن عبد هللا فعلى جهل، ال بد أن يعتري عبادته ما يعتريه ا، نقول: طيب، لكنه ما تفقه، نتفق على أنه ما تفقه، وا 
ن كان اللفظ يفيد العموم إال أنه جاء ما يخصصه بنصوص أخرى، جاء الحث على نوافل العبادات صيام  وا 
نما جاء هذا اللفظ للعناية بشأن العلم والفقه  صدقة صالة حج جهاد بر صلة هذا كله خير بالنصوص خير، وا 

 في الدين.
لََّة يِ  "يف  ه في دينه ال يِم"  ؟نعم [( سورة األنعام151)] ْبَراِ يَم{}ِدين ا ِقَيم ا مِ 

  الب:.......



 كيف؟
  الب:.......

 يعني هم أفضل من غيرهم؟
  الب:.......

ن كان من وصف بالشر  هذه خيرية نسبية في هذا الباب، وقد يكون خير في هذا الباب وشر في أبواب أخرى، وا 
لتها إذا لم يكون فقيهًا ولو عرف األحكام بأد زم أنقد ال يتصف بالخير الموجود هنا؛ ألن الفقه ما نفع، ال يل

 يعمل بعلمه.
  ."في دينه ال يم"

 تف ااااااه الاااااادين ماااااا  ينااااااذار قااااااوم م  ج  وحااااح راااااي وحااااظ الماااا منين علااااى
 

مْ مع إنذار وْا َقْوَم   يِن َوِلي نِذر  ْم َ آِئَفٌة لِ َيَتَف َّ  وْا ِفي الدِ  ْن   ( سورة 111)] ِيَذا َرَجع وْا ِيَلْيِ ْم{ }َفَلْوَ  َنَفَر ِمن ك  ِ  ِفْرَقة  مِ 
 يقول:  [التوبة

 تف ااااااه الاااااادين ماااااا  ينااااااذار قااااااوم م  ج  وحااااح راااااي وحااااظ الماااا منين علااااى
 

 لعلم أن يبينوا للناس وال يكتمون.م، وقد أخذ هللا الميثاق على أهل اعل  يعني اإلنسان إذا تعلم عليه أن ي  
 وكااا  العبااااد كااا  علاااى راااايواماااتن 

 

 الاااانعم أ باااار فاااااذكر مبااااالعل الرساااا  
 
 ج

  يتأتى إال بالعلم المقرون بالعمل.وهذا ال  ،وتحقق ما خلقت له على بصيرة -جل وعال-أكبر النعم أن تعبد هللا 
 ...................................    يكفياااك فاااي ذاك أولاااى ساااورر ن لااا 

 

 .[( سورة العلق1)] ي َ َلَ {}اْقَرْأ ِباْسِم َراِ َك الَّذِ يكفيك لوما نزل إال سورة اقرأ 
 علااااااى نبيااااااك أعنااااااي سااااااورر ال لاااااام    يكفياااك فاااي ذاك أولاااى ساااورر ن لااا 

 

ْحَمن   "قدمه"كذلك في عده اآلالء  "الرحمنكذاك في عده " ْرآنَ *  }الرَّ نَسانَ *  َعلََّم اْل    َعلََّمه  اْلَبَياَن{*  َ َلَ  ا ِْ
َباِن{ورة سورة اآلالء سورة النعم هو علم، يعني افتتح هذه الس [( سورة الرحمن4)] َما ت َ ذِ  ( سورة 11)] }َفِبَأيِ  آَ   َراِ ك 

  افتتحها بالعلم والتعليم. [الرحمن
سورة النعم هي  ،وقدمه في سورة النعم "ذكرا  وقدمه في سورر النعم"قدم العلم  "قدمه"النعم  "كذاك في عده اآل  "

 ؟، وأي آية تدل على العلم في سورة النحلفيها من نعمه على عباده -جل وعال-سور النحل، بسبب ما عدد هللا 
 نعم؟ [( سورة األنبياء7)] }َفاْسَأل وْا َأْ َ  الذِ ْكِر{

  الب:.......
 ارفع ارفع صوتك؟

  الب:.......
 أيوه؟

  الب:.......



ْكِر ِين : -جل وعال-نه قوله : إطيب؛ ألنه لو قلنا نت ْم َ  َتْعَلم وَن{}َفاْسَأل وْا َأْ َ  الذِ  يشترك  [( سورة النحل41)] ك 
م مِ ن ب   وِن أ مََّ اِت  ْم َ  َتْعَلم وَن َشْيئ ا{ :في سورة األنبياء أيضاً  ،معها سورة األنبياء ( سورة 77)] }َوَّللا   َأْ َرَجك 

 .امتنان بالعلمهذه تدل على العلم؟  [النحل
 مااااا ومياااا  هللا حتااااى فااااي الجااااوارح 

 

 يعلاااااام عاااااان بااااااا  ومغتشااااااِممن ااااااا  
 
 

الجوارح من الكواسر الطيور ومن الوحوش، من الحيوانات المتعلم منها مميز على غيره، الكلب أنجس 
والنجاسات المغلظة العذرة يكفيها الثالث،  ،المخلوقات، ولذا جاء غسل ما ولغ فيه سبعًا، ويعفر بالتراب سبع

إذا اتصف بالعلم ومع  ،إذا تعلم ويؤكل ما يصيده ولغ فيه سبعًا،ال بد من غسل ما  ،والكلب نجاسته مغلظة جداً 
}ِين َتْحِمْ  رب به أبشع األمثلة ما هو أطهر منه، ما هو خير منه، الكلب ض   أن من الحيوانات من الوحوش
ْكه  َيْلَ ح{  مل بخالف علمه الذي أو يع ،العالم الذي يعلم ثم ال يعمل [( سورة األعراف175)]َعَلْيِه َيْلَ ْح َأْو َتْتر 

ثل به، ومع ذلك ليس له إال مثل السوء، ولو كان هناك أقبح وأشنع منه م   ،ود في هبته مثله كمثل الكلبعي
 تشرف بالعلم، فيؤكل ما يصيده.

 من ااااااا يعلاااااام عاااااان بااااااا  ومغتشااااااِم  ج  مااااا ومياااا  هللا حتااااى فااااي الجااااوارح
 ج
 

 .ك الوحوش الكلب المعلم أفضل منهاألسد مل
 ف اااااام أدنااااااى ماااااان الااااااب ِم أشااااااد ذم      الى الجاااااااا لين باااااااهوذم رااااااااي تعااااااا

 

ْنَعاِم َبْ    ْم َأَض ُّ{  .[( سورة األعراف171)] }أ ْوَلِئَك َكاَ 
 ا حسان في المال أو في العلم والحكِم    ولااايب إب اااة ي  فاااي اثنتاااين  ماااا

 

تمنى فيه لحسد المذموم الذي ي  ال حسد يعني ال غبطة، ا ))ال حسد إال في اثنتين((وليس غبطة إال في اثنتين 
ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكن الحسد الممدوح هنا هو الغبطة  ،زوال النعمة عن الغير هذا محرم

ورجل آتاه  ،هو يعلمهارجل آتاه هللا الحكمة ف)) يعني في خصلتين ((إال في اثنتين))يعني ال غبطة  ((ال حسد))
 ؟نعم ((هللا مااًل فهو ينفقه
  الب:.......

 إيش؟
  الب:.......

ثم بعد ذلك إن صاحبه تمني زوال النعمة  ،ألن الحسد ينقسم إلى التمني يجمعه التمني، التمني يجمع النوعين
ن صاحبه  ،عن غيره فهو المذموم  هذا محمود.على المنعم عليه وتمني مثلها له  بقاء النعمةوا 

 ولااايب إب اااة ي  فاااي اثنتاااين  ماااا
لااي ا يمااان ن ماات موماان صاافا  أو   ج  

 ا حسان في المال أو في العلم والحكِم 
 أإب  بذي الن ِم ىفي العلم حتى الل 

 

، -جل وعال-الذين يقصدون به وجه هللا  ،هؤالء المنهومين بالعلم الشرعي ،أغبط أفعل تفضيل من الغبطة
ء المتصفون بهذه هم المؤمنون حقًا؛ هؤال ،ونفع غيرهم بنور العلم ،ويقصدون به إخراج أنفسهم من ظلمات الجهل

 .علمون غيرهمعلى بصيرة، وي   -جل وعال-ألنهم يعبدون هللا 



 ن ماات م  وماان صاافا  أولااي ا يمااان
 

 ..............في العلم حتاى الل اا   
 ج

 ْد َراََّك{}َواْعب  إنما هو من حصول اآللة كما تقدم من التمييز إلى الوفاة  ،يعني ال ينقطع وال ينقضي أمد التعلم
{ألنه عبادة  [( سورة الحجر11)] -ومن أعظم ما يتعبد به الرب  [( سورة الحجر11)] }َواْعب ْد َراََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِ ين 

 .المورث للخشية، وليست له نهاية العلم الشرعي -جل وعال
 أذن وأعاااااااارب عنااااااااه نااااااااا   بفاااااااام    العلم أعلى وأحلى ما له استمع 

 ج

من؟ هذا بالنسبة لمن؟ لمن تلذذ بالعلم؛ ألن العلم كغيره من التكاليف عبادة من العبادات، في أول هذا عند 
فيصير عنده أفضل مسموع تطرب األذن لسماعه، ويتلذذ اللسان  ،األمر جهاد، ثم بعد ذلك يتلذذ به طالبه

يب من ازدياد في العلم والتعليم وطالب العلم حتى العالم إذا كان له نص ،بالنطق به، وهذا شيء جربه من جربه
وجد هذه اللذة، ويتعجب الناس من الصبر والجلد عند بعض المتعلمين وعند بعض المعلمين، تجد بعض أهل 
العلم يتمنى أال يوجد وقت عنده إال ويصرف في العلم، واألمثلة موجودة وهلل الحمد، يعني يوجد في المتقدمين 

ومن جاء بعدهم وقتهم كله للعلم والتعليم، للعلم والعمل، يوجد مثاًل على  ،نكثير، كثير في األئمة من الصادقي
يجلس من بعد صالة الفجر إلى أذان الظهر للتفسير لتفسير القرآن،  ،سبيل المثال الطيبي شرف الدين الطيبي

ر نسيته، وبعد صالة الظهر إلى أذان العصر لصحيح البخاري، وبعد صالة العصر إلى أذان المغرب لكتاب آخ
هو ينتظر صالة الظهر بعد فراغه من درس التفسير في يوم من األيام في و وهكذا هذا ديدنه، إلى أن قبض 

، عنده استعداد اآلن على هذا.. وبعضهم ممن يوجد ،المسجد، هذا تلذذ، بعض شيوخنا الذين ذهبوا ودرجوا
د عندنا من المشايخ يدرس ليل نهار يدرس يدرس عشرة دروس باليوم، النووي اثنا عشر درس باليوم، اآلن يوج

وال يمل، والشباب الذين حوله يخدمونه يملون، يتناوبونه مناوبة، وطالب العلم بعضهم ما شاء هللا من حلقة إلى 
والحفظ والفهم والمراجعة مراجعة  ،ومن مسجد إلى مسجد، وبعد ذلك إذا ذهب إلى البيت الكتاب بيده ،درس

شيوخنا ليلة زواجه لما اضطجع وأوى إلى فراشه مع عرسه تذكر آية فأشكلت عليه فنزل  الكتب، وواحد من شيوخ
إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر، العلم العلم يعني يصل إلى حد تتمنى أنه ال يوجد في 

نا كيف أذن تو إحءة أنه إذا أذن تعجب الوجود غيره، يعني مر على بعض من كان له نهم بالمطالعة والقرا
على مصلين، لكن إذا أكمل الكتاب الذي بيده وانقطع يوم أو يومين أو ثالثة االستئناف من أصعب األمور، و 

 وهللا المستعان. طالب العلم أن يواصل ال يفتر؛ ألنه إذا فتر المعاودة صعب،
 أذن وأعاااااااارب عنااااااااه نااااااااا   بفااااااااِم    العلم أعلى وأحلى ما له استمع 

 ج

المشايخ وهو يقرر بعض المسائل العلمية يعني تتمنى أال يسكت، وبعضهم مجرد ما تسمع تسمعون بعض 
لماذا؟ ألن هذا أخذ العلم  أذنك، وتتمنى أن يسكت وال يتكلم؛ وتنفر منه ،الجملة األولى منه ينبو عنه سمعك

ذا  ،من كل علم قافاترة عند أهل العلم، وبعضهم ثوعلى القواعد المقر  ،وحفظ وفهم على األصول ،على الجادة وا 
أراد أن يتكلم بمسألة شرعية النص ال يحضره، وكالم أهل العلم الذي فيه القوة والمتانة ما حفظ منه شيء، 

ذا نه ثم بعد ذلك إذا فرغ ع ،مع األسف أن بعضهم يسأل سماعًا ثم يأخذ يلت ويعجن يروح يمين يسار ..،وا 
ثم يفرغ عنه  ،ض القنوات أو بعض اآلالت بشريط مثالً بعض الناس بع يكون طالسم؛ ألن بعضهم يستفتي

 ؟طالسم، تجده ألفاظ ما لها قيمة، فأين هو من هذا الكالم



 أذن وأعاااااااارب عنااااااااه نااااااااا   بفااااااااِم    العلم أعلى وأحلى ما له استمع 
 ج

عي ما هذا كل إنسان يدركه، يعني طالب العلم المبتدئ يميز، العوام يميزون أن هذا يعي ما يقول، وهذا ال ي
ن أضفيت عليه األلقاب، ما يمشي هذا حتى على العامة ن تكلم، وا   .يقول وا 

 ...................................    العلاام إايتااه ال صااو  ورتبتااه الع ليااا
 

ليا، لكن الغاية عالية رفيعة أو الَعلياء؟ ْم وَ  ألن مقابلة القصوى الع  الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلَم }َيْرَفِ  َّللاَّ  الَِّذيَن آَمن وا ِمنك 
} ما هي بالدرجات اللي ارتفاعها شبر أو دون من الشبر،  ،درجات من درجات الجنة [( سورة المجادلة11)] َدَرَجا  

يعني ما هي  درجات يعني بين الدرجة والدرجة من درجات الجنة مثل إيش؟ ما بين السماء واألرض، درجات
 ؟!ى شيء ال يخطر على بالك، فكيف بالدرجاتدرجة واحدة ترفعك إل ..،المسألة

................................... 
 

 فاسااااااعوا يليااااااه يااااااا أولااااااي ال ماااااام 
 ج

يعني إلى العلم يا أصحاب الهمم العالية، دون الهمم الدنيئة الوضيعة التي تقنع بالدون، تقنع  "فاسعوا يليه"
 قصوى.فاسعوا إلى غايته ال ،باليسير، ال تقنعوا باليسير

}ِينََّما َيْ َشى َّللاََّ ِمْن  -جل وعال-لكن المقصود به العلم النافع الذي يورث الخشية هلل  العلم أشر  م لوب""
}ِينََّما َيْ َشى حقيقي  رصعلمه ليس بعلم، ح -جل وعال-فالذي ال يخشى هللا  [( سورة فاطر17)] ِعَباِدِه اْلع َلَما {

ن ادعى ذلك،  -جل وعال-فالذي ال يخشى هللا  [( سورة فاطر17)] َما {َّللاََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلع لَ  ليس من أهل العلم وا 
ن حمل ما حمل من المسائل ن ضرب من كل علم بطرف ،وا  ن تفنن وا  ذا العلم خشية هللا لكنه إذا لم يورثه ه ،وا 

 فليس بعلم. -جل وعال-
   العلااااااام أشااااااار  م لاااااااوب و الباااااااه

 

 ...........هلل...................... 
 

يتمايز المكلفون مايزت الوحوش بالعلم فألن فإذا ت "من يمشي على قدِم أ رم  " -جل وعال-يعني مخلصًا فيه هلل 
 به من باب أولى.

 أ اا  السااعادر.......................    العلااااام ناااااور مباااااين يستضاااااي  باااااه
 
 ج

ال يظن كما يظن  ،يعني السعادة في الدارين "أ   السعادر* العلم نور مبين يستضي  به " يعني هم أهل العلم
بعض الجهال أن انحباس اإلنسان على كتبه وتركه ما يتداوله الناس من ملذوذات الدنيا ومتعها الزائلة ال يظنه 

وما غير  ،على بعض الناس أنه وهللا مسكين محجور بها البيت ال يروح وال يجي ىينعحبس؛ ألن بعض الناس 
 هم أهل السعادة، لكن ما يدرك هذا. ؟وين االستراحات ؟وين الوناسات ؟كتاب، وين الناس كتاب ومن كتاب إلى

 أ اا  السااعادر.......................    العلااااام ناااااور مباااااين يستضاااااي  باااااه
 
 ج

وال يماري به، وال  ،وعملوا به ال يقال ،-جل وعال-ويراد بذلك أهل العلم الذين طلبوه هلل  ،السعادة في الدارين
 .ادل به؛ ألنه سيأتي في كالم الشيخ اآلفات التي تعتري طالب العلمليج

 أ ساااار بصااااف ته فااااي موقاااا  الناااادِم    ومااااان يكااااان لي اااااول النااااااب ي لباااااه
 ج

خالصًا لوجهه  -جل وعال-، لكن أهل السعادة هم الذين طلبوه هلل -إن شاء هللا تعالى-يتبين على ما سيأتي 
 وعملوا به.



ظلم، وهذا واضح، يعني مثل ما ضرب أبو بكر اآلجري في الذين ال يتعلمون في  الجهال "والج ال في الظلم"
فيه سباع  واد   ،قال: فضل العلماء على غيرهم كمثل قوم ساروا في مهلكة مهيعة ،كتابه أخالق العلماء مثال

ن سلم منهما كسرت رجفإن سلم من حية  ،وحيات وأشجار وصخور يسيرون في ليلة مظلمة له نهشه سبع، وا 
فيأتي شخص بيده مصباح يتقدمهم ينظرون بواسطة مصباحه  ،وما أشبه ذلك، أو وقع على وجهه فجرح ،حصاة

حتى يخرجوا من هذه األرض المهلكة، هذا صاحب العلم وهذا الجاهل، وتجد الجهال يتصرفون تصرفات ال 
 في المحرمات والمحظورات. وفي النهاية يقعون  ،يعلمون مدى خطورتها، ويتعاملون بمعامالت يجهلون حكمها

 ."والج ال في الظلِم"
 جج  العلاااااام أعلااااااى حيااااااار للعباااااااد كمااااااا

 أ ااااااا  الج الاااااااة أماااااااوا  بج ل ااااااام 
 ج

 .حياة سعيدة ال حياة شقاء وتعاسة ،هذا الحي حياة تنفعه حيار للعباد" العلم أعلى"
 "أ   الج الة أموا  بج ل م"كما * 

   سم    ع   ب    يبصرون.....
 

 ................................... 
 

ن وجدت هذه الحواس إال أن وجودها مثل عدمها،  ؛وال أعين يبصرون بها ،يعني ليس لهم سمع وال عقل ألنها وا 
 .عن من ال يستفيد منها -جل وعال-ولذا نفاها هللا 

نهم انصرفوا عن الدين ال يعترفون بذنوبهم؛ أل م"معتر  ك  بذنب " -نسأل هللا العافية-في جهنم  "وفي السعير"
كر من النواقض االنصراف بالكلية عن ، وذ  -جل وعال-إال عمل ال يوافق مراد هللا  ،يتعلمونه وال يعملون به

  .وهللا أعلمهذا ال شك أنه ال حظ له من الدين،  ،وال يعمل به ،الدين ال يتعلمه وال يرفع به رأساً 
 وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2) حافظ حكميللعالمة  –المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى رحمه هللا-ل العالمة حافظ قا

 العلاااااااام أعلااااااااى حيااااااااار للعباااااااااد كمااااااااا
 الاا وفاي يبصارون    با  ع ا    سم   

 فالج ااااا  أصااااا  ضاااااالل ال لااااا  قا باااااة
 والعلااام أصااا   ااادا م مااا  ساااعادت م فاااال
 وال ااااو  بالج اااا  والحاااا ن ال و اااا  بااااه
 العلااااااااااااااام وهللا مياااااااااااااااراح النباااااااااااااااور  
  ناااااااااااااه يرح حااااااااااااا  دائااااااااااااام أبااااااااااااادا  

 نباااااااااور والااااااااااومناااااااااه يرح ساااااااااليمان ال
 ولىكااااااااااذا دعااااااااااا  كر ااااااااااا راااااااااااه باااااااااا

 العلااااااام ميااااااا ان شااااااار  هللا حياااااااح باااااااه
 وكلماااااااا ذ كااااااار السااااااال ان فاااااااي حجاااااااج
 فساااااااااال ة اليااااااااااد با باااااااااادان قاصاااااااااارر
 وسااااااال ة العلااااااام تن ااااااااد ال لاااااااوب ل اااااااا

 الاااااا ذ اااااب و اااااذ ب الااااادين والااااادنيا يذا
 العلاااااام يااااااا صاااااااح يسااااااتغفر لصاااااااحبه
 كااااااذاك تسااااااتغفر الحيتااااااان فااااااي لجااااااج
 و ااااااارج فااااااي  ااااااالب العلاااااام محتساااااابا  
ن أجنحاااااااااااااة ا ماااااااااااااالك تبسااااااااااااا  ا  وا 
 والساااااااال ون  ر ااااااا  العلااااااام يسااااااال  م
 والساااااااام  العلاااااااام والاااااااواعي ليحفظااااااااه
 فياااااااااااا نضاااااااااااارته يذ كاااااااااااان متصااااااااااافا  

                رفعااااوا أن العلاااام أ اااا  كفاااااك فااااي فضاااا 

 أ ااااااا  الج الاااااااة أماااااااوا  بج ل اااااااِم 
 ساااااااااعير معتااااااااار  كااااااااا  باااااااااذنب م
 وأصااااااا  شااااااا وت م  ااااااارا  وظلم ااااااام
 يضاااااااااا  و  يشاااااااااا ى ذوو الحكاااااااااام

 العلااام منفياااان فاعتصااام وعااان أولاااي
 ميااااااراح يشاااااااب ه  ااااااواى لم تسااااااام
 وماااااا ساااااواه يلاااااى ا فناااااا  والعااااادم
 فضاااااا  المبااااااين فمااااااا أو ه بااااااالنعم
 اآلل  اااااو  الماااااوالي مااااان ورائ ااااام
 قواماااااااه واااااااادون العلااااااام لااااااام ي ااااااام
 فاااااالعلم   سااااال ة ا يااااادي لمحااااات م
 ت اااااون بالعااااادل أو باااااالظلم والغشااااام
لاااااى مرضاااااار را ااااام  يلاااااى ال اااااد  وا 

 لمعتصااااامعلااااام الاااااذي فياااااه منجاااااار 
 لمااام أ ااا  الساااماوا  وا رضاااين مااان

 مااان البحاااار لاااه فاااي الضاااو  والظلااام
 مجا اااااد فاااااي سااااابي  هللا أي كمااااااي
 ل البياااااااه رضاااااااا  مااااااان م بصااااااانع م
 يلاااااى الجناااااان  ر  اااااا  باااااار  النسااااام
 م دياااااااا  ناشااااااارا  ييااااااااه فاااااااي ا مااااااام
 بااااااذا باااااادعور  ياااااار ال لاااااا  كل اااااام
 مااااان أجلاااااه درجاااااا  فاااااو  إيااااار م

 
 
 
 
 



أما  ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،هللا وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى  ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :مبينًا فضل العلم تتميمًا لما تقدم -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 ...................................  ج  فالج اا  أصاا  ضااالل ال لاا  قا بااة

 

  وقفنا على هذا.
 ...................................  ج  ةفالج اا  أصاا  ضااالل ال لاا  قا باا

 

يوصفون بإيش؟ بالجاهلية،  -عليه الصالة والسالم-ولذا كان وصف الناس ووصف المجتمع قبل بعثة النبي 
  ية وفيه جهل.ويوصف من ال يتصف بالعلم بأنه جاهل، ومخالف العلم فيه جاهل

 ...................................  ج  فالج اا  أصاا  ضااالل ال لاا  قا بااة
 

 كيف يهتدون بدون علم؟ وضد الهدى الضالل، فالذي ال يهتدي وال هداية إال بالعلم ال محالة سوف يضل.
 فالج اا  أصاا  ضااالل ال لاا  قا بااة

 ج

 وأصااااااا  شااااااا وت م  ااااااارا  وظلم اااااااِم 
 

 ؟!كام الصالةألن من شرط أو من الزم صحة العمل العلم به قبل، كيف تصلي وأنت ال تدري وأنت لم تتعلم أح
وهكذا، فالذي ال يعرف وال  ؟!كيف تحج وأنت ال تعرف أحكام الحج ؟!كيف تصوم وأنت ال تعرف أحكام الصيام

على جهل ال شك أنه سوف يقع  -جل وعال-الذي يعبد هللا  ،يعلم هذا جاهل، والجاهل معرض لعبادته بالبطالن
ولذا جاء أمره  ،-صلى هللا عليه وسلم-لى مراد رسوله في عبادته في أخطاء بحيث ال يؤديها على مراد هللا وع

وقال أيضًا في  صلوا كما رأيتموني أصلي(())فقال:  ،أن نصلي كما رأيناه يصلي -عليه الصالة والسالم-
إذا الشرائع ال تؤخذ إال عن األنبياء، فشريعة اإلسالم ال تؤخذ إال عن نبي  ))خذوا عني مناسككم(( :المناسك

-من غير طريقه  -جل وعال-ومن زعم أن له سبيل وطريق إلى هللا  ،-عليه الصالة والسالم-د اإلسالم محم
عليه الصالة -فهو ضال، ضال هذا، ومن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد  -عليه الصالة والسالم

 ،- العافيةنسأل هللا-من غير طريقه فهذا كافر، هذا كافر  -جل وعال-ويمكنه الوصول إلى هللا  ،-والسالم
يعني إذا ساغ هذا في شريعة موسى، وأنه وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فإنه ال يسع بأي حال من 

 .-صلى هللا عليه وسلم-األحوال أحدًا أن يخرج عن شريعة محمد 
 الحكاااااِم ذوو يشااااا ى و  يضااااا  فاااااال    ساااعادت م مااا   ااادا م أصااا  والعلااام

 
 جج

لكن من أعرض عن الكتاب  ،-عليه الصالة والسالم-موارده، بكتاب هللا وسنة نبيه العلم يكون بالعناية بأصوله و 
ر ه  َيْوَم اْلِ َياَمِة َأْعَمى{وعن السنة فال شك أنه سوف يشقى  ا َوَنْحش   }َوَمْن َأْعَرَ  َعن ِذْكِري َفِإنَّ َله  َمِعيَشة  َضنك 

 .[( سورة طـه114)]
 وعن أولي العلم منفيان فاعتصمِ     وال و  بالج   والح ن ال و   به

 

ومع ذلك ال يزاول أي عبادة، وال  ،يعني لو تصورت حال العامي المسكين الذي ال يقرأ وال يكتب إذا جلس بمفرده
يهتدي إلى شيء ينفعه في أمر دينه، ال يقرأ وال يكتب، ال شك أنه حزين ومهموم، ومن أراد أن ينظر إلى شيء 

حينما يأتون إلى المساجد مع األذان، تجد عندهم حرص، عندهم حرص في  ،ى العامةمن هذا النوع فلينظر إل



وال يقرأ وال في المصحف،  تين ماذا يصنع؟ ال يقرأ وال يكتبلكن إذا صلى الركع ،المواسم يبكرون في رمضان
 عه.وتضيق به األرض ذرعًا متى تقام الصالة، وقد ينشغل بما ال ينف ،تجده يلتفت يمينًا وشماالً 

وكم سمعنا ورأينا وشاهدنا من هؤالء العوام على حرصهم ومبادرتهم إلى الصلوات لكنهم يقعون في محظورات، 
الذي ال -فإن لم يشغلها بالحق  ،والسبب في هذا الفراغ، يعني كيف يقضي الوقت؟ ال بد أن يشغل نفسه بشيء

الكثير، يتحدث في أمور ال تمت له بصلة،  شغلته بالباطل، تجده عنده من الفضول الشيء -يحصل له إال بعلم
بل من حسن إسالمه أن يكف عنها، وتجده ينشغل بفالن وعالن، وهذا تقدم وهذا تأخر، وهذا البس كذا وهذا 
البس كذا، حتى أن بعضهم يتحسس ثوب شخص يصلي بجانبه بيده يقول: هكذا، يقول: هؤالء الشباب تراهم ما 

أو  ،أو مهدى إليه ،شاريه بقيمة ؟شاريه بقيمة غالية وهم، طيب ويش دخلك يحسنون االختيار، وتجده مسكين
ثم  ،رخيص أو غالي، كل هذا سببه إيش؟ سببه الجهل، لو أنه لما تقدم إلى المسجد صلى ما كتب له أن يصلي

أخذ المصحف وقرأ، أو قرأ من حفظه إن كان يحفظ انشغل عن مثل هذه األمور، ال شك أن من أعرض عن 
 ، ويحشر يوم القيامة أعمى.لم وعن مصادره وعن منابعه الكتاب والسنة فإن معيشته ضنكاً الع

ومع ذلك تقول  ،يخاف ألنه ما يدري ما أمامه، ما يدري امرأة تصلي وتصوم صوامة قوامة "وال و  بالج  "
م أو شقاء دائم وبعد وهناك إما نعيم دائ ،توا وين يروحون؟ ما تدري أن هناك سؤال: الناس إذا مالصاحبة لها

 .-نسأل هللا العافية-سبب ذلك إيش؟ الجهل  ،وهي تصوم وتصلي مع المسلمين ،وما تدري  ،ذلك بعث وحساب
 وعن أولي العلم منفيان فاعتصمِ     وال و  بالج   والح ن ال و   به

 

بتالوة القرآن، كم يتلذذ ال شك أن أهل العلم في سعادة وفي لذة وفي راحة وفي نعيم، يعني كم يتلذذ اإلنسان 
اإلنسان بالعبادة التي يؤديها على وجهها، كم يتلذذ بقراءة العلم باالطالع على أقوال أهل العلم، بأخبار أهل 

 العلم، هذه سعادة ال تعادلها سعادة.
   العلم وهللا ميراح النبور............

 

 ................................... 
 

  ًا إنما ورثوا العلم.وال درهم اً ثوا دينار األنبياء لم يور 
 ميااااااراح يشاااااااب ه  ااااااواى لم تساااااااِم    العلااااااااااام وهللا مياااااااااااراح النباااااااااااور   

 

))إنما أنا قاسم وهللا المعطي(( ))من يرد هللا  ى لهطوبى لمقتسم، من يقتسم ويأخذ نصيبه من هذا الميراث طوب
جل -قسم ووزع على الناس، لكن هللا  -الة والسالمعليه الص-هذه القسمة، النبي  به خيرًا يفقهه في الدين((

 أعطى فالن وحرم فالن. ،هو المعطي -وعال
  نااااااااااه يرح حاااااااااا  دائاااااااااام أباااااااااادا  

 

 ................................... 
 ج

أما إرث متاع الدنيا فإنه ال يلبث أن يزول، وكم من شخص ورث الماليين ثم بعد ذلك انتهت،  ،هو الذي يثبت
وال سارق، وال يصل إليه أحد، اللهم إال إذا فرط به  كنز ال يصل إليه لص وال صائل العلم لكن من ورث

أو  ،-جل وعال-صاحبه، حامله إذا فرط به ذهب، وأعظم ذهاب له عدم استغالله واستعماله فيما يرضي هللا 
 مخالفته.

 وماااااا ساااااواه يلاااااى ا فناااااا  والعااااادِم  ج   نااااااااااه يرح حاااااااااا  دائاااااااااام أباااااااااادا  
 



ن طالتإرث األموا ن كثر فإن مآله إلى الفناء والعدمو  ل وا  رث الحطام وا  بحيث ال يصحبه بعد وفاته إال عمله،  ،ا 
 العلم بالنية الصالحة. -جل وعال-ومن أعظم العمل المقرب إلى هللا 

 ومنه يرح سليمان النبور..........
 

 ................................... 
 

َلْيَمان  َداو    .ماذا ورث؟ ورث النبوة [( سورة النمل15)] وَد{}َوَوِرَح س 
 ...............................والا

 

 فضاااااا  المبااااااين فمااااااا أو ه بااااااالنعِم 
 

 فما أحقه وأجدره بالنعم. "فما أو ه"ورث سليمان النبوة والفضل من أبيه 
 ...................................  ج  كااااااااذا دعااااااااا  كر ااااااااا راااااااااه بااااااااولي

 

نَك َوِليًّا}َفَ ْب  وَب{*  ِلي ِمن لَّد  يعني من آله من أقاربه  "بولي اآلل" [( سورة مريم5-6)] َيِرث ِني َوَ ِرح  ِمْن آِل َيْع  
وأحق الناس بإرث الشخص القريب، ولذا على  ،يعني خوف أن يرثه البعيد " و  الموالي من ورائ م"من نسله 

ايته بغيرهم، فهم أحق الناس ببره، أحق الناس بخيره، وقد يالحظ اإلنسان أن يعنى بأوالده وأسرته أكثر من عن
شيئًا، وقد  ا استفادوا منهعلى بعض أهل العلم الذين يبذلون للناس أن أوالدهم ونساءهم ومن تحت واليتهم م

العلم  هذا األمر، فال يتهم أهل لم يكتب له -جل وعال-يكون هذا عن تفريط، وقد يكون عدم التفريط، إال أن هللا 
هدوا ومع ال، بذلوا وحاولوا وجا ،بأنهم قصروا في نصح أوالدهم وذراريهم، وأنهم غفلوا عنهم باالنشغال بغيرهم

يعني نوح على طول ما بقي مع قومه امرأته  ،، وهذا أيضًا موجود على مستوى األنبياءذلك ما كتب هللا لهم شيئاً 
ال ما استفادوا؟ ما استفادوا ، وال يعني هذا أن نوح فشل في دعوته كما قال بعض الكتاب وولده استفادوا وا 

عليه -المعاصرين، يقول: نوح فشل في دعوته؛ ألنه ما استفاد منه أقرب الناس، وحتى تطاول على النبي 
وفشل في الطائف ونجح في المدينة، هذا موجود  ،وقال: إنه فشل في دعوته في العهد المكي -الصالة والسالم
ما الذي  ؟ما الذي على الداعية ،-نسأل هللا السالمة والعافية-داول بين أيدي الناس، وهذا ضالل في كتابات تت

( سورة 65)] }ِينََّك َ  َتْ ِدي َمْن َأْحَبْبَ {على النبي؟ ما عليه إال البالغ، هل عليه أن يهدي الناس؟ ما يستطيع 
نََّك َلَتْ ِدي ِيَلى ِصَراط  مُّْسَتِ يم {ه؟ نعم يهدي هداية عم -عليه الصالة والسالم-هل استطاع النبي  [القصص  }َواِ 

جل -تهدي هداية الداللة واإلرشاد والبالغ تهدي، لكن هداية التوفيق والقبول هذه بيد هللا  [( سورة الشورى 61)]
قد يكون  وما تخرج على يديه أحد من أهل العلم، ،، فكون اإلنسان يمضي السنين الطويلة في تعليم الناس-وعال

ما كتب له قبول، ولم يتسن ألحد أن يحمل عنه هذا  -جل وعال-هذا خلل في طريقته في التعليم، وقد يكون هللا 
وال استفاد أحد من أمره، هو  ،العلم، قد يكون ينفق السنين الطويلة في األمر والنهي، ومع ذلك ما تغير منكر

  .-جل وعال-والنتائج بيد هللا  ،وأجره مرتب على بذل السبب ،عليه أن يبذل السبب
يهتم بهم ويوليهم نصحه وتوجيهه  [( سورة الشعراء114)] }َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك اْ َْقَرِايَن{ فعلى اإلنسان أن يهتم باألقربين

 .-جل وعال-وعنايته وتعليمهم وتبصيرهم، ومع ذلك ال يلزم أن يستجيبوا له، النتائج بيد هللا 
 قواماااااااه واااااااادون العلااااااام لااااااام ي اااااااِم     حياااااح باااااهالعلااااام ميااااا ان شااااار  هللا

 

ال ليست صحيحة؟ بالجهل تزن؟ ال بالعلم، كيف تعرف أن صيامك  كيف تزن صالتك هل هي صحية وا 
 صحيح؟ كيف تعرف أن حجك صحيح؟ إنما هو بالعلم.



ال باطل  عروة بن مضرس لما جاء من جبال طي وما ترك جبل إال وقف عنده، هل عرف أن حجه صحيح وا 
حتى عرض  ؟ما يدري هل حجه صحيح أو باطل ،؟ ما عرف-عليه الصالة والسالم-تى عرض على النبي ح

 ثم بين له. ،-عليه الصالة والسالم-ما فعله على النبي 
 العلااااام ميااااا ان شااااار  هللا حياااااح باااااه
   وكلمااااا ذكااااار السااااال ان فاااااي حجاااااج 

 قواماااااااه واااااااادون العلااااااام لااااااام ي اااااااِم 
  فااالعلم..............................

 

 .يعني فالمراد به العلم، السلطان في النصوص في الحجج والخصومات والمجادالت المراد به العلم
العلم الصحيح المبني على  ..،لماذا؟ ألن سلطان العلم ال أيدي وال سالح وال غيره؛ "  سل ة ا يدي لمحت م"

قد يتواله الصالح فيكون بالعدل، وقد  الكتاب والسنة هو الذي يحقق العدل، بينما سلطان اليد سلطان السالح
 يتواله الظالم الغاشم فيكون بالظلم.

 ت اااااون بالعااااادل أو باااااالظلم والغشاااااِم  ج  فسااااااال ة الياااااااد با بااااااادان قاصااااااارر
 ج

وقد تستعمل في الظلم، لكن سلطان العلم المجادلة  ،فالقوة قد تستعمل في العدل ،نعم إذا كان ما هناك إال قوة
لم فإنها ال ينشأ عنها إال العدل، ولذا في كثير من األحوال ال يجدي في توجيه الناس ونصح بالعلم المحاققة بالع

رشاد الناس إال سلطان العلم، فالمجادلة ال سيما لمن كان عنده علم، أما العامي فإنه ال يجادل، إنما  الناس وا 
ال فيؤطر عليه، أما المجادلة تكون لمن عنده علم، ولذا ل  -عليه الصالة والسالم-ما وجه النبي يبين له الحق وا 

أما بالنسبة  ،يعني اهتم لهم وجادلهم وناظرهم وحاورهم ))إنك تقدم على قوم أهل كتاب((معاذًا إلى اليمن قال: 
ال فيؤطرون على الحق. ،إنما يبين لهم الحق إن انصاعوا له ،للعامة ما يقال لهم مثل هذا  وا 

 وساااال ة العلاااام تن اااااد ال لااااوب ل ااااا
 
 

 ................................... 
 ج

  مر على فطرته تنقاد لهذا السلطان.يعني إذا بين الحكم بدليله ال شك أن القلب السوي المست
 وساااال ة العلاااام تن اااااد ال لااااوب ل ااااا

 

 ج و ذ ب الدين والدنيا يذا ذ ب الا
لاااااى مرضاااااار را اااااِم   يلاااااى ال اااااد  وا 

 

 علااااام الاااااذي فياااااه منجاااااار لمعتصاااااِم
 

والدنيا، كيف يذهب الدين ويذهب الدنيا؟ الدين ذهابه إذا ذهب العلم واضح، الدين إذا ذهب العلم  يذهب الدين
نما يقبضه بقض العلماء، فإذا لم يبق  وأهل العلم   ))إن هللا ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال، وا 

هذا واضح ذهاب الدين بذهاب العلم، لكن  وا((فضلوا وأضل ،علم ، فأفتوا بغيرجهاالً  عالمًا اتخذ الناس رؤوساً 
 نعم؟ "و ذ ب الدين والدنيا"ماذا عن ذهاب الدنيا؟ 

  الب:.......
يعني المراد بالدنيا هنا التي تنفع صاحبها، أما جمع الحطام واألموال وكنز الدنيا ولو كانت بحذافيرها على غير 

الشرعية فهذه وبال على صاحبها، وهذا المال الذي  وال تصرف في مصارفها ،الشرعية هاهدى، ومن غير وجوه
يعذب  ،شقاء لصاحبه ،يجمع من غير وجهه، ويصرف في غير وجوهه هذا المال ال شك أنه وبال على صاحبه

ويوجه به أمور الدنيا، أمور  ،به صاحبه في الدنيا قبل اآلخرة، فإذا ذهب العلم الذي به يوجه العمل الصالح
رجل عنده شيء من العلم حتى أمور الدنيا لو أن شخصًا مزارعًا وعنده علم، وال أعني العلم الدنيا إذا توالها 



بالزراعة العلم الشرعي مزارع، ال شك أن علمه ينفعه في زراعته، ينفعه في صناعته، ينفعه في شرائه، ينفعه في 
 قع معامالت تضره.تسويقه لبضائعه، ينفعه في كل مجال، بينما إذا كان يتخبط ال عن علم فقد يو 

 علااااام الاااااذي فياااااه منجاااااار لمعتصاااااِم  ج و ذ ب الدين والدنيا يذا ذ ب الا
 

ال العلم الذي ال ينتفع به هو من الوبال على صاحبه،  والمراد بالعلم علم الكتاب والسنة المورث للخشية، وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي اآلفات التي تعترض طالب العلم فيما بعد 

 ين والااادنيا يذا ذ اااب الااااو اااذ ب الاااد
 ج  العلم ياا صااح......................

 علااااام الاااااذي فياااااه منجاااااار لمعتصاااااِم 
................................... 

 

وتحذف  ،يا صاحبي أو يا صاحب؛ ألن المنادى المضاف لياء المتكلم تذكر فيه الياء :األصل "العلم يا صاح"
 ترخيم، يسمونه ترخيم. ، ويسمى هذا عندهمتحذف الباء ،يحذف آخرهوقد  ،على أوجه معروفة عند النحاة

    ترخيمــــــــــــًا احــــــــــــذف آخــــــــــــر المنــــــــــــادى

ــــــــــيمن دعــــــــــا ســــــــــعاد   كـــــــــــ)يا ســــــــــعا( ف
 ج

 
 العلاااام ياااااا صاااااح يسااااتغفر لصاااااحبه

 ج 
 لممِ  أ ا  السماوا  وا رضين من 

 ج

 يستغفرون له. ،علم الذي تعدى نفعهستغفرون للعالم العامل الباذل الميستغفرون لهم، ي ،يعني ذنوبهم "من لمم"
 مااان البحاااار لاااه فاااي الضاااو  والظلاااِم  ج   كااااذاك تسااااتغفر الحيتااااان فااااي لجااااج

 

، كون هذه الخالئق -جل وعال-ويصلون على معلم الناس الخير، وهذه نعمة ومنة من هللا  ،يستغفرون للعالم
هذا شيء عظيم، هذا ال يقاومه عمل  ،أن يغفر لك لممك وزالتك -جل وعال-وتدعو هللا  ،بأسرها تستغفر لك

ذا تذكر اإلنسان أن عمله يخلد إلى قيام الساعة وأجوره تمضي، وكم من عالم مات منذ  ،اإلنسان بمفرده، وا 
يعني إذا كان بعض الصفقات المستعملة اآلن اللي يسمونها إيش؟ يعني هذا  !مئات السنين وأجوره تتضاعف
 هاه؟ ..الزبون جاء بزبون فيعطى من

  الب:.......
الهرمية نعم، المعامالت الهرمية التي فتن الناس بها، الهرمية كم يعطونك نسبة؟ يعطونك عشرة بالمائة إذا 

ذا جبت زبون ثالث... إلى آخره، هذه هرمية ذا جبت زبون يعطونك عشرة ثانية، وا  لكن عشرة  ،اشتريت، وا 
لعلم لك مثل أجره، وعلم آخر لك مثل أجر بالمائة، فكيف إذا علمت شخص، ثم هذا الشخص عمل بهذا ا

االثنين، علم ثالث لك مثل أجر الثالثة، وهؤالء الثالثة علموا ثالثين لك مثل أجورهم، الثالثين هؤالء كل واحد 
علم عشرة لك أجور الثالثمائة، والثالثمائة كل واحد علم... إلى آخره، هذا األجر الهرمي الصحيح، هذا الكنز 

أن يفرط به، بل يحرص عليه أشد الحرص، يعني كم من شخص مات من مئات السنين وأجوره الذي ال يجوز 
من  ،من االقتداء به ،من توجهيه، من تعليمهفاده الناس من علمه ومن مؤلفاته، مستمرة إلى قيام الساعة بما است

فيكون له  ،به عامة الناسفي سمته وهديه دعوة، في عمله يقتدي  ،االستنان به، حياته كلها علم وتعليم ودعوة
، وكل فائدة تستفاد من هذا -رحمه هللا-قال  تي تستمر مئات السنين كل يدعو لهمثل أجورهم، في مؤلفاته ال

 وفضل هللا واسع. ،المؤلف لك أجرها، يعني أجور ال تخطر على البال
 ه فاااي الضاااو  والظلاااِممااان البحاااار لااا  كااااذاك تسااااتغفر الحيتااااان فااااي لجااااج



 مجا اااااد فاااااي سااااابي  هللا أي كمااااااي ج    و ااااارج فااااي  ااااالب العلاااام محتساااابا  
 

))من و))من خرج في طلب العلم فهو في سبيل هللا حتى يرجع((  :جاء في الترمذي وغيره ،مجاهد في سبيل هللا
يعني مجرد سلوك الطريق يعني ما رتب هذا  سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل هللا له به طريقًا إلى الجنة((

ال، يعني مجرد ما يسلك الطريق يسهل هللا  ،ن اإلنسان يصل إلى مرتبة معينة من العلم واالجتهاداألجر على كو 
 له به طريق إلى الجنة.

ال رابح؟ وقد يطلب اإلنسان العلم عشرات السنين وال يكتب له منه شيء ي   ذكر، يستمر طالب علم، هذا خسران وا 
قد يسلك الطريق ويالزم أهل العلم ومن  أنا قاسم وهللا المعطي(())إنما رابح، ربح كبير، وليس له إال ما كتب له 

ومع ذلك يتم السبعين والثمانين وما حصل شيء، وأدركنا من هذا النوع  ،ويتدرج في العلم ،الجادة المعروفة
ًا إلى سهل هللا له به طريق ))من سلك طريقًا يلتمس فيه علماً  :نماذج، ما كتب هللا لهم علم، ومع ذلك يدخلون في

ولو لم يدرك علم؟ هذا بحد  ،أال يكفي مثل هذا في أن يحدو ويشد من أزر طالب العلم لمواصلة الطلب ة((الجن
 ذاته يكفي.

 مجا اااااد فاااااي سااااابي  هللا أي كمااااااي  ج    و ااااارج فااااي  ااااالب العلاااام محتساااابا  
 

 استتر مجاهد في سبيل هللاالكمي في النهاية قال: الكمو الستر، وقيل للشجاع: كمي؛ ألنه استتر بالدرع، وهذا 
 ومغفرته وستره لذنوبه وعيوبه. بفضل هللا ورضوانه عليه

ن أجنحاااااااااة ا ماااااااااالك تبسااااااااا  ا  ل البياااااااه رضاااااااا  مااااااان م بصااااااانع ِم  ج  وا 
 

ن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع(( تبسط أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع،  ))وا 
ير وصاحب الشذرات وغيرهم أن رجاًل قال: سوف أحضر مجالس العلم وأطأ أجنحة وذكر النووي والحافظ ابن كث

- جد ليصنع ما ادعى ساخت به األرض، يعني خسف بهالمالئكة، فوضع في نعليه مسامير فلما دخل المس
منها ما ، ويذكرون من هذا النوع من االستهتار بالسنن والعقوبات المعجلة ذكروا لهذا أمثلة، -نسأل هللا العافية

 يذكرها ابن كثير، ومنها ما يذكرها النووي، وذكر أيضًا ابن العماد في الشذرات شيء من ذلك.
ذكروا من ذلك الشخص الذي استاك في دبره، استعمل السواك في دبره، وهذه تواطئوا على ذكرها، قالوا: إنه 

من بطنه قطعة لحم صارت تصرخ  حتى تم تسعة أشهر فوضع ي بطنه وما زال بطنه ينتفخ ينتفخابتلي بألم ف
 فجاءت ابنة هذا الرجل فرضختها في حصاة حتى سكتت، هذا كله من شؤم االستهزاء بالسنة. ،بصوت عالي

ن أجنحاااااااااة ا ماااااااااالك تبسااااااااا  ا  ل البياااه............................  ج  وا 
 

 رضًا بما يصنع. من م بصنع م" "رضا  لطالبي العلم 
 يلاااااى الجناااااان  ر  اااااا  باااااار  النساااااِم    ل  موالساااااال ين  ر ااااا  العلااااام يسااااا

 

 .))من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل هللا له به طريقًا إلى الجنة((
 والساااااام  العلااااام والاااااواعي ليحفظاااااه

 ج

 ................................... 
 

ال ما نعم؟ يعني والسامع العلَم وال يمكن جره، والسامع الع ؟إعراب العلم "والسام  العلم" لم  باإلضافة يمكن وا 
 يمكن؟ نعم؟



  الب:.......
 إيش؟

  الب:.......
ال ما تجي؟ ،والسامع مضاف  والعلم مضاف إليه تجي وا 
  الب:.......

اَلِر{ اإلضافة والمضاف معرفة، معرف بـ)أل( طيب ويش فائدة مضاف  [( سورة الحـج16)] }َواْلم ِ يِمي الصَّ
 .ليست محضة وال معنوية ،إذا كانت اإلضافة لفظية (ألـ)المضاف بومضاف إليه، ويغتفرون اقتران 

 ووصــــــل )أل( بــــــذا المضــــــاف مغتفــــــر
 

 إن وصـــلت بالثـــاني كــــ)الجعد الشـــعر( 
 

يعني المضاف إضافة لفظية ليست حقيقية،  "بذا المضاف (أل)ووصل " ، والشعر مضاف إليهالجعد مضاف
محضة أو معنوية فال يجوز بحال أن يقترن المضاف  أما إذا كانت اإلضافة ،ليست معنوية، ليست محضة

يعني مثل ما تقول: محمد العبد هللا، هذه ال تجوز بحال، ليس لها أدنى وجه في العربية؛ ألن اإلضافة  (ألـ)ب
 "والسام  العلم"أما إذا كانت اإلضافة لفظية فإنه يجوز  ،بالمضاف (أل)جوز أن تقترن عنوية، فال يمحضة م

  ".عروالجعد الش"
 ووصــــــل )أل( بــــــذا المضــــــاف مغتفــــــر
   أو بالـــــــــــــذي لـــــــــــــه أضـــــــــــــيف الثـــــــــــــاني

 إن وصـــلت بالثـــاني كــــ)الجعد الشـــعر( 
 كــــــــــــــ)زيد الضـــــــــــــارب رأس الجـــــــــــــاني(

 

 
 والساااااام  العلااااام والاااااواعي ليحفظاااااه
   فيااااااااا نضااااااااارته يذ كااااااااان متصاااااااافا  

 م دياااااااا  ناشااااااارا  ييااااااااه فاااااااي ا ماااااااِم 
 بااااااذا باااااادعور  ياااااار ال لاااااا  كل ااااااِم

 

من النظارة  ((أر هللا امر ضسمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها(( ))ن أر هللا امر ض)ن)يعني جاء في الحديث: 
  .ارته"ض"فيا ن والحسن والبهاء

 والساااااام  العلااااام والاااااواعي ليحفظاااااه
 

 ................................... 

 ""ناشرا  يياه في ا مِم ها(())ثم أدا  "والواعي ليحفظه * م ديا " وحفظها سمع مقالتي فوعاها(( مرأر هللا اض))ن
يعني تعلم حفظ ثم بعد ذلك نشر، وكثير من أهل العلم يرى أن العالم الرباني هو الذي تعلم ثم عمل ثم علم، إذا 
ن كان المحفوظ عن  اجتمع فيه الخصال الثالث استحق أن يسمى ربانيًا، تعلم ثم عمل بعلمه، ثم علمه غيره، وا 

 س بصغار العلم قبل كباره.ابن عباس أنه من يربي النا
 والساااااام  العلااااام والاااااواعي ليحفظاااااه
   فيااااااااا نضااااااااارته يذ كااااااااان متصاااااااافا  

 م دياااااااا  ناشااااااارا  ييااااااااه فاااااااي ا ماااااااِم 
 بااااااذا باااااادعور  ياااااار ال لاااااا  كل ااااااِم

 

 .سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها(( ))نضر هللا امرأ
 مااااان أجلاااااه درجاااااا  فاااااو  إيااااار ِم  ج  كفاااك فااي فضاا  أ اا  العلاام أن رفعااوا

 



{} ْم َوالَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلَم َدَرَجا   وعرفنا أن هذه الدرجات ليس المراد  [( سورة المجادلة11)] َيْرَفِ  َّللاَّ  الَِّذيَن آَمن وا ِمنك 
ال، هي من درجات اآلخرة التي ما  ،أو ما يقرب من الشبر ،بها درجات السلم المعهود التي ال تزيد على الشبر

 وهللا المستعان. ،مثل ما بين السماء واألرض بين الدرجة واألخرى 
 مااااان أجلاااااه درجاااااا  فاااااو  إيااااار ِم  ج  كفاااك فااي فضاا  أ اا  العلاام أن رفعااوا

 

  .نعم
 .اقرأ

 الاا علاى ال اديم فاي وكان فض  أبيناا
 كااااذاك يوساااا  لاااام تظ اااار فضاااايلته
 وماااااا اتباااااا  كلااااايم هللا لل ضااااار الاااااا
 ماااااا  فضااااااله برسااااااا   ا لااااااه لااااااه
م المصاااااا فى بااااااالعلم حاملااااااه  وقااااااد 
 كفاااااا مو أن إااااادوا للاااااوحي أوعياااااة
 وأن إااااادوا وكاااااال  فاااااي ال ياااااام باااااه

 ب شااااااايته قصااااااارا   و صااااااا م راناااااااا
 شااااا ادت م ومااااا  شااااا ادته جاااااا  

 بالاااا الج الاااة أ ااا  علاااى ويشااا دون 
 

 ِ  أماااااالك باااااالعلم مااااان تعلااااايم را ااااام 
 للعااااااااالمين بغياااااااار العلاااااااام والحكاااااااام
 معااااااارو  ي  لعلااااااام عناااااااه مناااااااب م
 وموعاااااااااد وساااااااااما  مناااااااااه لل لااااااااام

 ذي قاااااادمأعظاااااام بااااااذلك ت ااااااديما  لاااااا
 وأضااااح  اآلي منااااه فااااي صاااادور م
 قاااااااااو   وفعاااااااااال  وتعليماااااااااا  لغيااااااااار م

 ال لااااام أصاااااد  أمثالاااااه فاااااي وع ااااا 
 صمم في الج   وأ   استجابوا حيح

 حشاار م يااوم مااولى يذا اجتمعااوا فااي
 
 
 

 بعد ذلك: -تعالى رحمه هللا-يقول 
على المالئكة بأي شيء؟ بالعلم  فضل آدم ،في الزمن المتقدم "في ال ديم" -عليه السالم-آدم  "وكان فض  أبينا"

ْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة{ لََّ ا ث مَّ َعَرَض   ( 11)] }َ  ِعْلَم َلَنا{وكان جواب المالئكة  [( سورة البقرة11)] }َوَعلََّم آَدَم اَ ْسَما  ك 
 ففضل آدم في الزمن المتقدم، أو فضل آدم على المالئكة بالعلم. [سورة البقرة

 الاا علاى ال اديم فاي وكان فض  أبيناا
 كااااذاك يوساااا  لاااام تظ اااار فضاااايلته

 

 أماااااالك بااااااالعلم مااااان تعلاااااايم را ااااااِم 
 للعااااااالمين بغياااااار العلاااااام والحكاااااااِم ِ 

 

بالتأويل فضل على غيره، بتأويل  ،لماذا؟ قبل ذلك بالعلم فضل [( سورة يوسف66)] }اْجَعْلِني َعَلى َ َ آِئِن اَ ْرِ {
يتخرصون ويؤولون ما وقع وما لم و ؤيد بالوحي، أما من يتخبطون وهي ضرب من العلم، ال سيما وأنه م ،الرؤيا

لكن من أيد بالوحي ال شك أنها من مزاياه ومن فضائله، يوسف لم تظهر فضيلته  ،يقع هؤالء شأنهم آخر
، واستعمل التأويل في ى غيرهولم يجد من يؤولها إال يوسف ظهر فضله عل ،للعالمين لما رأى العزيز الرؤيا

والحكم  ،ظهر فضله على الناس، ثم بعد ذلك ظهر فضله بالعدل ،واستغل هذا العلم في الدعوة ،رآها السجن لمن
 .-جل وعال-وهذا كله نتيجة لما علمه هللا  ،بين الناس باإلنصاف

 كااااذاك يوساااا  لاااام تظ اااار فضاااايلته
 وماااااا اتباااااا  كلااااايم هللا لل ضااااار الاااااا

 

 للعااااااااالمين بغياااااااار العلاااااااام والحكااااااااِم 
 ب ِممعااااااارو  ي  لعلااااااام عناااااااه منااااااا

 



فسأله سائل من أعلم الناس؟ قال: أنا، األصل أن يقول: هللا  ،قام خطيبًا في بني إسرائيل -عليه السالم-موسى 
 ،إذا وصلت أو وجدت هذه العالمة فتجده ،وضع له عالمة ،أعلم، فقيل له: إن عبدنا فالن بمجمع البحرين

تعلم للمعلم، وفعل الخضر أفعال جلس موسى وصحب الخضر صحبة الم، فحصل ما حصل، و فذهب إليه
خفيت أسرارها وحكمها على موسى الكليم، وهو من أولي العزم، وهو أفضل من الخضر، لكن مع ذلك لما كان 

مر بالذهاب إليه، ولهذا ال يستنكف طالب العلم أن يسمع ممن دونه، أو من زميله من عنده شيء من العلم أ  
 ومن مثيله ونظيره. ،ومن فوقه ،العلم عن من هو دونه مثيله، وال ينبل طالب العلم حتى يأخذ

 وماااااا اتباااااا  كلااااايم هللا لل ضااااار الاااااا
 

 معااااااارو  ي  لعلااااااام عناااااااه مناااااااب ِم 

 

هذه أمور انبهمت على موسى،  ، لما أقام الجدارلما خرق السفينة ،الخضر قتل الغالملما منبهم ومستبهم، يعني 
 له. -جل وعال-بإلهام هللا  [( سورة الكهف71)] }َوَما َفَعْلت ه  َعْن َأْمِري{ :وأما الخضر

 لااااااه ا لااااااه برسااااااا   فضااااااله ماااااا 
 
 

 ................................... 
 

معروف الخالف عند أهل  ؟هل هو نبي أو رجل صالح لخضر ليس برسول، واختلف في نبوتهوا موسى رسول
 العلم، لكن موسى رسول، بل من أولي العزم، من أفضل الرسل.

 لااااااه ا لااااااه برسااااااا   ضاااااالهف ماااااا 
 
 

 وموعد........................... 
 

 [( سورة األعراف141)] }َفَتمَّ ِميَ ا   َراِ ِه َأْرَاِعيَن َلْيَلة {: ثم زيد عشر ،ثالثين ،-جل وعال-يعني له موعد مع هللا 
 ون واسطة.كلمه بد -جل وعال-يعني من أعظم فضائل موسى أن هللا  ،موسى الكليم "وموعد وسما "

 سمع.كالمه بصوت وحرف ي   -جل وعال-وسماع منه للكلم، سمع من هللا 
م  حاملااااااه المصاااااا فى بااااااالعلم وقااااااد 

 ج
 لااااااذي قاااااادِم ت ااااااديما   بااااااذلك أعظاااااام    ج

 ج

))يؤم الناس أقرؤهم  ، في اإلمامة الصغرى والكبرى حامل العلم ال شك أنه مقدم على غيره، مقدم في كل مجال
من  ؟من الذي يقدم ،وكذلك الكبرى، وغير ذلك من المواقف، يعني في الجنائز أمام اإلمام ثم ثم ثم، لكتاب هللا((
 كل هذه األمور تقديم فيها في جميع أمور الحياة إنما هو بالعلم. ؟الذي يؤخر

م  حاملااااااه المصاااااا فى بااااااالعلم وقااااااد 
 ج
 لااااااذي قاااااادِم ت ااااااديما   بااااااذلك أعظاااااام    ج

 ج

 رسوخ في هذا الباب. ،قدم صدقيعني صاحب  لذي قدم" ت ديما   بذلك "أعظم
 أوعياااااة إااااادوا للاااااوحي أن كفاااااا مو

 
 

 .................................... 
 

وِر الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلَم{ د  َناٌ  ِفي ص    .[( سورة العنكبوت41)] }َبْ    َو آَياٌ  َبيِ 
 أوعياااااة إااااادوا للاااااوحي أن كفاااااا مو

 
 

 منااه ................ وأضااح  اآلي 
 

 .صدور م" "فيآيات القرآن  ،القرآن آي
 وأن إااااادوا وكاااااال  فاااااي ال ياااااام باااااه

 قاااااااااو   وفعاااااااااال  وتعليماااااااااا  لغيااااااااار ِم   ج
 
 ج

وما ورثوه عن  ،بتعليم الكتاب ،يقومون بالتعليم ،يقومون بالعلم ،فهم وراثه ،وكالء ينوبون عن صاحب الرسالة
 ويعلمون غيرهم ذلك.بأفعالهم،  ،بأقوالهم ،بقولهم -صلى هللا عليه وسلم-النبي 



 وأن إااااادوا وكاااااال  فاااااي ال ياااااام باااااه
 ب شااااااايته قصااااااارا   و صااااااا م راناااااااا

 ج
 ج ج

 قاااااااااو   وفعاااااااااال  وتعليماااااااااا  لغيااااااااار ِم 
 ال لاااااِم أصاااااد  أمثالاااااه فاااااي وع ااااا 

 ج
 

جل -فالذي ال يعلم عظمة هللا  ،أداة قصر وحصر (إنما) [( سورة فاطر17)] }ِينََّما َيْ َشى َّللاََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلع َلَما {
، كما أنه أيضًا على طريق -جل وعال-وما جاء عن هللا فإنه لن يصل إلى هذه الغاية وهي خشية هللا  ،-وعال

ليس من  -جل وعال-، والذي ال يخشى هللا -جل وعال-إيش؟ الطرد والعكس، يعني الذي ال يعلم ال يخشى هللا 
}ِينََّما َيْ َشى َّللاََّ ِمْن صوف على الصفة قصر الصفة على الموصوف والمو  -جل وعال-أهل العلم؛ ألن هللا 

مورد الخشية هو العلم، والذي  م ال يخشى، من أين؟ موارد الخشيةفالذي ال يعل [( سورة فاطر17)] ِعَباِدِه اْلع َلَما {
 ال يخشى على طريق العكس أيضًا ال يستحق أن يسمى عالمًا.

 ب شااااااايته قصااااااارا   و صااااااا م راناااااااا
 ج
 .................... أمثالااه... وع اا   ج ج

 ج
 

ل من األمثال اتهم نفسه بقلة ثَ األمثال ال يعقلها إال العالمون، ولذا كثير من أهل العلم إذا استغلق عليه فهم مَ 
فدل على أن الذي ال يعقل  [( سورة العنكبوت41)] {ْعِ ل َ ا ِي َّ اْلَعاِلم ونَ }َوَما يَ ذكر ذلك  -جل وعال-العلم؛ ألن هللا 

الذي ال يعقل  -عليه الصالة والسالم-وعلى لسان نبيه  ،في كتابه -جل وعال-األمثال التي ضربها هللا  هذه
هذه األمثال ليس بعالم، ولذا هذه األمثال ينبغي أن تكون محل عناية واهتمام من طالب العلم؛ ألنها ما ضربت 

 عبث.
................................... 

 دت مشااااا ا جاااااا   شااااا ادته ومااااا 
 ج
 ج
 ج
 ج ج

 ال لاااااِم أصاااااد  أمثالاااااه فاااااي وع ااااا  
 جج...................................

 

 .[( سورة آل عمران17)]}َشِ َد َّللا   َأنَّه  َ  ِيَلَه ِي َّ   َو َواْلَماَلِئَكة  َوأ ْول وْا اْلِعْلِم{ 
 شااااا ادت م جاااااا   شااااا ادته ومااااا 

 اسااتجابوا..................... حيااح  ج ج

 
 

 وامتثلوا، لزموا وسلكوا طريق العلم. ،-عليه الصالة والسالم-وأمر رسوله  ،-جل وعال-حيث استجابوا ألمر هللا 
................................... 

 

 صاامِم فااي الج اا  اسااتجابوا وأ اا  حيااح 
 
 ج

صلى هللا عليه -ة رسوله أعرضوا وأصموا آذانهم عن هذا النداء اإللهي والنداء الذي جاء في كتاب هللا وفي سن
 ملوا وعلمواأهل الجهل صموا آذانهم، وأهل العلم استجابوا فتعلموا وع ،والحث العظيم على طلب العلم ،-وسلم

 ."وأ   الج   في صمِم"
 حشر مِ  يوم مولى يذا اجتمعوا في    بالا الج الة أ   على ويش دون 

 

َ َدا  َعَلى النَّاِب{من أجل إيش؟  [( سورة البقرة141)] }َوَكَذِلَك َجَعْلَنا  ْم أ مَّة  َوَس  ا{  [( سورة البقرة141)] }لِ َت  ون وْا ش 
لكن الذي ال يدري ما يشهد به كيف يشهد؟ إنما الذي يشهد من عنده العلم بما يشهد به، والجاهل ال يستطيع أن 

طيع أن يشهد على مجهول، إذًا ال يشهد؛ ألن الشهادة إنما تكون على معلوم ال على مجهول، والجاهل ال يست
 يشهد إال العالم.

 .وهللا أعلمنكتفي بهذا، نقتصر على هذا القدر، 
 ا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وصلى هللا وسلم على نبين



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (3) حافظ حكميللعالمة  المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 م اإفر لنا ولشي نا والسامعين يا ذا الجالل وا  رام.الل 

 :-تعالى رحمه هللا-قال العالمة حافظ 
 والعاااااااااااالمون علاااااااااااى العبااااااااااااد فضااااااااااال م
 وعااااااالم ماااااان أولااااااي الت ااااااو  أشااااااد علااااااى
 وماااااااو  قاااااااوم كثيااااااار العاااااااد أيسااااااار مااااااان
 كماااااااااا منافعاااااااااه فاااااااااي العاااااااااالم اتساااااااااع 
 تااااااااهلل لاااااااو علماااااااوا شااااااايئا  لماااااااا فرحاااااااوا
  ااااااااام الرجاااااااااوم بحااااااااا  كااااااااا  مسااااااااااتر   

  اااااااااااااا ل اااااااااااااال الجنساااااااااااااين صاااااااااااااائبة ن
  اااااام ال اااااادار يلااااااى أ ااااااد  الساااااابي  وأ ااااااا
       وفضااال م جاااا  فاااي نااا  ال تااااب وفاااي الاااا

 ِ  كالباااادر فضااااال  علااااى الاااادري فاااااإتنم 
 الشاااااي ان مااااان ألااااا  عبااااااد بجمع ااااام
 حباااااار يمااااااو  مصاااااااب واساااااا  ا لاااااام
 وللشاااااااااااااايا ين أفااااااااااااااراح بمااااااااااااااوت م
  ن ذلااااااااااك ماااااااااان أعااااااااااالم حااااااااااتف م
 ساامعا  كشاا ب السااما  أعظاام بشاا ب م

 ينااااااب وجاااااان دون بعضاااااا م شااااااي ان
 اااا  الج ااا  عااان  ااادي م ضااالوا لج ل ااام
 حاااااديح أشااااا ر مااااان ناااااار علاااااى علااااام

 ج

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 في فضل العلم وحملته: -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
إذا كان  ""فاإتنِم يعني على الكوكب الدري  ى العباد فضل م * كالبدر فضال  على الدري""عل العلماء "والعالمون"

 فما فضلهم على سائر الناس؟ فضل العلماء على العباد
فضل العالم يعني الذي  صوم النهار،الذي ي (())فضل العالم على العابدروى الدارمي عن الحسن مرساًل قال: 

فضل عظيم، وجاء  كفضلي على أدناكم(()) الذي يصوم النهار ويقوم الليل ((بد))على العايؤدي الواجبات فقط 
 والنسبة بينهم كالبدر كنسبة البدر إلى نسبة الكوكب الدري. ،أيضًا ما يدل على أن العلماء أفضل من العباد
ادة التي من وهو العب -جل وعال-وقضى أنفاسه فيما يرضي هللا  ،أقول: هذا إذا كان بالنسبة لمن أمضى وقته

فضاًل عن من دونهم من  ؟لق، هذا على العباد، فماذا عن فضل العلماء على سائر الناس غير العبادأجلها خ  
على و اغتنم فرصة العمر ليحصل لك هذا الفضل،  ""فاإتنِم: -رحمه هللا-أهل التفريط، وهذا كما قال المؤلف 

إذا كان متعديًا كان فضله وأجره أكثر من النفع القاصر، فالعلم هذا تبعًا للقاعدة المقررة عند أهل العلم أن النفع 
، مثل ما قلنا: تعلم على يديك فضله يتعدى إلى غيره، وقلنا: إن الثواب المرتب على العلم أشبه ما يكون بالهرمي



 وهذا الشخص علم آخر، واآلخر علم ثالث، والثالثة علموا ثالثة، والستة علموا ضعفهم إلى أن يصل شخص
 ،أجور عظيمة يف إن وجد يعني مع التعليم، أجور، إضافة إلى التأل-جل وعال-العدد إلى ما ال يعلمه إال هللا 

، فعلى اإلنسان أن يغتنم كل لحظة في عمره لالكتساب من العلوم التي تزيده -جل وعال-ال يقدر قدرها إال هللا 
 وتعليمًا لخلقه. ،وعماًل بدينه ،-جل وعال-معرفة باهلل 

 الشاااي ان مااان ألااا  عب ااااد بجمع اااِم  ج  وعااالم ماان أولااي الت ااو  أشااد علااى
 

يعني من ألف  ""من أل  عباد بجمع ِم ( عبادفعال)أو صيغة مبالغة فعال؟ نعم صيغة مبالغة  : جمع عابدعباد
أشد  ))فقيه واحد: لكنه جاء بها بصيغة المبالغة، وقد روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً  ،عابد

"فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد" لكنه بسند ضعيف، سنده ضعيف  على الشيطان من ألف عابد((
ال غير صحيح؟ معناه  لماذا؟ ألن وظيفة  صحيح، سنده ضعيف، لكن معناه صحيح؛لماذا؟ معناه صحيح وا 

 اً بد هذا إذا اهتدى بنفسه يكون فردالشيطان إغواء الناس، ووظيفة العالم ضد وظيفة الشيطان هداية الناس، والعا
هاديًا مهديًا فإنه يناقض وظيفة الشيطان،  ،، لكن العالم إذا بذل واستحق أن يكون عالمًا بحق، عالمًا ربانياً اً واحد

هذا وظيفته إغواء الناس، وهذا وظيفته هداية الناس، فجاء أمره أشد على الشيطان من العابد الذي يقتصر على 
 ينفع غيره.نفسه دون أن 

 جج  وماااو  قاااوم كثيااار العاااد أيسااار مااان

 حباااار يمااااو  مصاااااب واساااا  ا لااااِم 
 

لى ال تسد، فال شك أن مصاب الناس بالعالم الذي يهديهم ويدلهم إلى الصراط المستقيم موت العالم ثلمة ، وا 
ي خسرت األمة ال شك أنه أمره عظيم جدًا، وخسارة فادحة ال تعوض، وأدركتم شيئًا من ذلك، يعن الطريق األقوم

 بفقد علمائها بما ال يمكن تعويضه، وال شك أن موت العالم ثلمة.
 جج  وماااو  قاااوم كثيااار العاااد أيسااار مااان

 حباااار يمااااو  مصاااااب واساااا  ا لااااِم 
 

 بالفتح. هواحد األحبار، وأهل اللغة يقولونه بالكسر، وأهل الحديث يقولون :حبرال
 يقول: 

 كماااااا منافعاااااه فاااااي العاااااالم اتساااااع 
 

 فااااااااااااراح بمااااااااااااوت ِموللشاااااااااااايا ين أ 
 

ذا كان اتساع منفعة العالم في أزمان مضت اتساع محدود في بلده ،منافع العالم اتسعت وبواسطة من ينقل  ،وا 
وسارت في اآلفاق، منافعه اتسعت بهذه الطريقة، يأتي طالب  ،أو بواسطة كتبه التي ألفها ،عنه العلم من طالبه

اتساعًا  م نفعها، لكن اآلن اتسع االنتشاربمؤلفاته التي تنتشر ويعويبلغون أقوامهم، أو  ،من اآلفاق يحملون عنه
ال يجعل ألحد أدنى حجة من البذل، يعني بعض الناس كان يتعذر بأنه ال يرى السفر مثاًل، أو يشق عليه 
السفر، اآلن ما له حجة وهو في بيته في مكتبه في مكتبته في بيته يبلغ إلى اآلفاق بواسطة هذه اآلالت، 

واألسئلة ترد من الشرق ومن الغرب في وقت واحد،  ،شرطة وصلت إلى أقاصي الدنيا، والبث أيضًا وصلواأل
 من استراليا ومن كندا في ظرف واحد ترد.

 كماااااا منافعاااااه فاااااي العاااااالم اتساااااع 
 

 وللشاااااااااااايا ين أفااااااااااااراح بمااااااااااااوت ِم 
 

األلباني والشيخ ابن عثيمين، هؤالء يعني كم فرح الشياطين بموت األئمة العلماء الربانيين أمثال الشيخ ابن باز و 
وصلت علومهم إلى جميع أصقاع األرض، وجاء من يبلغهم بهذا، ويسألهم هل نحن من الطالب أو ال؟ 



لوا، اختبروهم، قالوا: تخرجنا على األشرطة، فوجدوا أضبط من بعض من يحضر فاختبروهم فوجدوهم كما أم  
أن يصل العلم في آن  -جل وعال-، وآية من آيات هللا -وعال جل-الدروس، هذا خير عظيم، هذه منة من هللا 

 ،ومن غير رحلة، كان السلف يرحلون اآلالف من الكيلوات ،ومن غير عناء ،واحد في وقت واحد من غير سفر
ثم يرجعون إلى بلدانهم بعد سنين، اآلن  ،آالف األميال من أجل أن يلتقوا بالعالم فالن، ويأخذوا عنه علمه

أن يرحل في يوم ويرجع، هذا إذا ارتحل، أو يصل إليه علم فالن وعالن من أقصى الدنيا في ضغطة  باإلمكان
 والحمد هلل. ،زر، فما بقي اآلن ألحد حجة، فاتسع النفع واتسع االنتفاع

 كماااااا منافعاااااه فاااااي العاااااالم اتساااااع 
 تاااااهلل لااااو علمااااوا شاااايئا  لمااااا فرحااااوا

 

 وللشاااااااااااايا ين أفااااااااااااراح بمااااااااااااوت ِم 
 حااااااااتف ِم ن ذلااااااااك ماااااااان أعااااااااالم 

 

حتى الشياطين لو علموا بأن موت هذا العالم عالمة لحتفهم كيف؟ ألن قبض العلماء عالمة على قرب الساعة، 
-وقرب الساعة ليس من مصلحة هؤالء الشياطين؛ ألنهم يؤولون إلى دار الجزاء التي ليس لهم فيها إال النار 

  .-نسأل هللا السالمة والعافية
 مااااا فرحااااواتاااااهلل لااااو علمااااوا شاااايئا  ل

 ج    ااااام الرجاااااوم بحااااا  كااااا  مساااااتر   

  ن ذلااااااااك ماااااااان أعااااااااالم حااااااااتف ِم 
ساااااامعا َ  كشاااااا ب السااااااما  أعظاااااام 
 بشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ب ِم

 

كما أنهم أيضًا  ،وتلبيسهم، فهم الرجوم لهؤالء الشياطين ، ويقضون على شبههمهم الذين يحرقون هؤالء الشياطين
 ن.هم الماحق والساحق لهذه الشبه التي يلقيها شياطين اإلنس والج

  ن اااااااا ل ااااااااال الجنسااااااااين صااااااااائبة
 
 

 ................................... 
 

 .هذه الشهب وهذه السهام سهام الحق التي تصدر من أهل العلم المحققين ألهل الشبه
  ن اااااااا ل ااااااااال الجنسااااااااين صااااااااائبة

 

 شااااي ان ينااااب وجاااان دون بعضاااا م 
 ج

 ن.في حلوق الشياطين شياطين اإلنس وشياطين الج ال شك أنهم شجىً 
 ثم قال:

 .يعني العلماء " م ال دار"
  م ال دار يلى أ د  السبي  وأ ا

 

 ا  الج   عن  دي م ضلوا لج ل ِم 

يعني تصور أنك  (أخالق العلماء في منة أهل العلم على أهل الجهل)وذكرنا ما ذكره أبو بكر اآلجري في كتابه  
 ؟دين أو من مسائل الدنيا، كيف تنحل هذه المسألةفي بلد ما فيه عالم، وأشكل عليك أدنى مسألة من مسائل ال

 كيف تنحل هذه المشكلة؟
  م ال دار يلى أ د  السبي  وأ ا

 وفضل م جا  في ن  ال تاب وفي
 

 اااا  الج ااا  عااان  ااادي م ضااالوا لج ل اااِم 
 الحااااديح أشاااا ر ماااان نااااار علااااى علااااِم

 



ل يراها الناظر من بعيد، فالنصوص على رأس جب ،النار إذا كانت في بطن وادي ما ترى، لكن إذا كان على علم
نصوص الكتاب والسنة التي جاءت في فضل العلم وفضل العلماء أشهر من نار على علم، يعني من النار التي 

 توقد فوق رأس جبل.
 نعم.

 العلم نبذر في وصية  الب
 يااااااا  الااااااب العلاااااام   تبغااااااي بااااااه بااااااد   
 وقاااااادب العلاااااام واعاااااار  قاااااادر حرمتااااااه

 لاااااااه واج اااااااد بعااااااا م قاااااااوي   انثناااااااا 
 والنصاااااااه فابذلاااااااه لل اااااااالب محتسااااااابا  
 ومرحبااااااااا  قاااااااا  لماااااااان يأتيااااااااك ي لبااااااااه
 والنيااااااااة اجعاااااااا  لوجااااااااه هللا  الصاااااااااة
 ومااااااان يكااااااان لي اااااااول النااااااااب ي لباااااااه
 ومااااان باااااه يبتغاااااي الااااادنيا فلااااايب لاااااه

ا وفاي و اود شور   في كان من به كفى
 لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ييااااااااك واحاااااااذر مماااااااارار السااااااافيه باااااااه
 فاااااااإن أبغااااااا  كااااااا  ال لااااااا  أجمع ااااااام
 ر والعجاااااب فاحاااااذره ين العجاااااب مجتااااا

 وباااااااااااالم م الم ااااااااااام ابااااااااااادأ لتدركاااااااااااه
 قااااااادم وجوباااااااا  علاااااااوم الااااااادين ين ب اااااااا
 وكااااااا  كسااااااار الفتاااااااى فالااااااادين جاااااااابره
   د  عناااااك ماااااا قالاااااه العصاااااري مناااااتحال  

 ف اااااااد ظفااااااار  ورب اللاااااااوح وال لاااااااِم 
 فااااي ال ااااول والفعاااا  واآلداب فااااالت م
 لاااو يعلااام المااار  قااادر العلااام لااام يااانم
 فااي الساار والج اار وا سااتاذ فاااحترم

 لمصاا فى ب ااموفااي م احفااظ وصااايا ا
 ين البنااااا  باااادون ا صااااا  لاااام ي ااااام
 أ ساااار بصااااف ته فااااي موقاااا  الناااادم
 ياااااوم ال ياماااااة مااااان حاااااظ و  قسااااام
 يسااااااارا  موعظاااااااة للحااااااااذ  الف ااااااام
 كااااااذا مبا ااااااار أ اااااا  العلاااااام   تاااااارم
 يلاااى ا لاااه ألاااد النااااب فاااي ال صااام
 أعمااااال صاااااحبه فااااي ساااايله العاااارم
 وقااااااااااادم الااااااااااان  واآلرا  فاااااااااااات م
 يبااين ن ااج ال ااد  ماان موجااب الاان م

 سر في الادين صاعب إيار ملتائموال 
 وبااااااالعتي  تمسااااااك قاااااا  واعتصاااااام

 

 : -تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
قليلة مختصرة يستفيد منها طالب العلم، وهي عبارة عن مجموعة وصايا لطالب العلم، يحثه على االزدياد  "نبذر"

 .من طلب العلم، وينير له الطريق، ويرسم له بعض المعالم التي عليه أن يسلكها
 يقول: 
 العلم في وصية  الب نبذر

 يقول: 
 ف اااااااد ظفااااااار  ورب اللاااااااوح وال لاااااااِم  ج  يااااا  الااااب العلاااام   تبغااااي بااااه بااااد   

 

وفي كالمه السابق  ،ألنك في طريقك إلى أن تكون من الهداة من العلماء الذين تقدم ذكر فضلهم في النصوص
 .-رحمه هللا-



ب العلم من صبروا وصابروا وثابروا واستمروا السنين كما أنه من طال -وهلل الحمد-ويوجد  "  تبغي به بد  "
وجد من ترك الطلب ال سيما لما شاعت واشتهرت التجارة الرابحة في أسرع مدة وأقصر وقت، كتجارة األسهم، 

الذي  واستبدلوا ،ال ننكر أننا خسرنا بعض الطلبة، فقد تركوا وابتغوا بداًل من العلميعني  ،يعني فقدنا بعض الطلبة
 ،هو أدنى بالذي هو خير، وانساقوا وراء األسهم، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من الكوارث والخسائر الفادحة

 وندموا والت ساعة مندم، وصعب عليهم الرجوع، وبعضهم رجع، ولذا يقول:
 ف اااااااد ظفااااااار  ورب اللاااااااوح وال لاااااااِم  ج  يااااا  الااااب العلاااام   تبغااااي بااااه بااااد   

 

وحفظ  ،-عليه الصالة والسالم-علم بعد أن حفظ كتاب هللا وشيئًا من سنة نبيه ما الذي كسبه من أعرض عن ال
إلى الحطام الفاني، ثم نسي ما حفظ، ما نسبة ربحه إلى خسارته، ال  ، ثم انصرف عنها إلى البديلبعض المتون 

الدنيا بحذافيرها، لبتة، ال نسبة بين خسارته وربحه، افترض أنه كسب ورة أنسبة بين الخسارة والربح في هذه الص
 ،-عليه الصالة والسالم-وبموعوده، وما ثبت عنه وعن نبيه  -جل وعال-وال يعرف قدر الدنيا إال العارفون باهلل 

  نيا.وكيفية عيشه ونظرته إلى هذه الد -عليه الصالة والسالم-النبي  ةالمطلعون على سير 
وقال له: جاءتك الدنيا  ،بد الملك ابن الخليفةسعيد بن المسيب لما جاءه الخاطب يخطب ابنته للوليد بن ع

فرصة، نتفرغ للعلم، والدنيا تأتي من هذا الطريق، قال: ال، جاءتك الدنيا بحذافيرها، قال: إذا  :بحذافيرها، ما قال
كانت الدنيا ال تساوي عند هللا جناح بعوضة فماذا ترى يقص لي من هذا الجناح، هؤالء هم الذين يعرفون قدر 

 .االدني
 يااااا  الااااب العلاااام   تبغااااي بااااه بااااد   

 ج  العلم........................ وقدب

 ف اااااااد ظفااااااار  ورب اللاااااااوح وال لاااااااِم 
................................... 

 ج

 العلم جاءت النصوص بتقديسه وتعظيمه والرفع من شأنه، فارفع من شأنه وقدسه وعظمه في نفسك وفي غيرك. 
 فااااالت ِم واآلداب والفعاااا  ال ااااول فااااي  ج   رمتاااهح قااادر وقااادب العلااام واعااار 

 

في القول والفعل، ال يكون تقديسك للعلم وحثك على العلم والتعلم والتعليم بمجرد القول، لكنك أعمالك تخالف ما 
تقول، فكأنك تدعو بقولك، وتصد بعملك، كما هو حالنا وحال كثير ممن يتصدى لهذا األمر، إذا قارنت بين 

وجدت البون شاسعًا، فكأن من يتحدث في هذه الموضوعات يحث الناس بلسانه، لكن ماذا عن العلم والعمل 
العمل، وال شك أن صرف الناس بالعمل أعظم من جلبهم بالعلم والقول فقط؛ ألن الناظر إلى العمل يقول: لو 

وتمام خبرته بفضل هذا  ،هلمعرفت به، ولكان أولى الناس بالعمل به كان العمل بهذا العلم نافعًا لما ترك العمل
، فهو ، إذًا تعلمه ليس بمجد  العلم ال بد أن يعمل به، وما دام ال يعمل به هو فال شك أن العمل به غير مجد  

ويصرفهم بعمله، نظير ذلك الطبيب مهما نصح في التحذير من الدخان وهو يدخن ما يستفاد  ،يحث الناس بقوله
احرصوا على األوقات،  :تدخن وهو يدخن؟ ما يستفاد منه، ومهما قال العالممنه، يستفيد المريض إذا قال له: ال 

واغتنموا األوقات وهو يضيع أوقاته يمين وشمال وفي القيل والقال، واحرصوا على قيام الليل وهو ما يقوم الليل، 
 احرصوا على الصوم وهو ما يصوم هذا ما فيه فائدة.

 فااااالت م واآلداب والفعاااا  ولال اااا فااااي  ج   حرمتااااه قاااادر وقااااد العلاااام واعاااار 
 



يعني تأدب بأدب العلم، يعني ال يليق بطالب علم أو بعالم أن يكون وضعه مثل وضع عامة الناس، ويوجد ممن 
ذا جلست في مجلس ال تجد أي فرق بينه وبين العوام. ،يحمل شيئًا من العلم  وا 
 لاااااه قاااااوي   انثناااااا  بعااااا م واج اااااد

 ج
 ج

 ................................... 
 

اجهد في تحصيل العلم والعمل به بعزم قوي ال انثناء له، ال تنثني ال يثنيك أي شيء من المغريات، ال يثنيك 
 .وال جمال الزوجة، وال طيب الهواء والجو، وال متعة التنزهات والرحالت ،لين الفراش

 لاااااه قاااااوي   انثناااااا  بعااااا م واج اااااد
 ج
 ج

 يااانِم لااام العلااام قااادر المااار  يعلااام لاااو 
 

لماذا؟ يريد أن يستغل هذه الساعات التي ينامها في  هذا العلم ما تهنأ بنوم؛يعني لو أن اإلنسان يدرك حقيقة 
 تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم.

 محتساااابا   لل ااااالب والنصااااه فابذلااااه
  ج
 

 ................................... 
 

 :ينصح لطالبه، والنصيحة كما جاء في الحديثيعني على العالم أن يبذل النصح لطالبه، على العالم أن 
األقربون أولى  ،وأولى الناس بنصحك أهل بيتك ومعارفك وأقاربك وجيرانك وطالبك ))الدين النصيحة((

فعلى العالم أن يبذل النصيحة  ،والطالب بمنزلة األوالد [( سورة الشعراء114)] }َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك اْ َْقَرِايَن{بالمعروف 
، كما أن على الطالب أال يضجر الشيخ، إذا رأى أن الوقت غير مناسب، أو أن الشيخ غير متهيئ لإلكثار لهم

وال شك أن هذا باعثه الحرص على اإلفادة واالستفادة من  -هداهم هللا–من األسئلة يترك، تجد بعض الطالب 
 :ل، ويصعب أن يقول الشيخ باستمرارالشيخ، مجرد ما يسلم الشيخ من الصالة قبل أن يؤدي األذكار يأتي ليسأ

لطالب دعنا نذكر هللا وكذا، تجد بعض أهل العلم إذا سلم جهر بالذكر على غير عادته ليخبر ا ،انتظر قليالً 
المسألة ما زالت يعني، انتظر قلياًل، وبعض الطالب ما يقدر هذه أن يساره ب اللي بجنبه ومن عن يمينه واللي

لشيخ يقرأ قرآن، جالس في المسجد يقرأ القرآن، أكثر عليه من األسئلة وأنهى الوقت األمور، وبعضهم إذا رأى ا
ذا قال له الشيخ: أنا وهللا مشغول اآلن، قال: كيف مشغولببأسئلته و  جالس يقرأ قرآن  ؟مشاكله وقضاياه، وا 

الطالب ما  ومشغول؟ ويش معنى مشغول؟ يعني ما يقدرون المسائل قدرها، وهذا فيه إحراج للشيوخ، وبعض
والمطالبة من الطرفين، ال يطالب طرف على حساب طرف آخر،  ،يريد أن يأخذ حاجته ،يدرك مثل هذه األمور

وال يضجر شيخه؛ ألن الشيخ ظروفه  ،الشيخ عليه أن يبذل، على الشيخ أن يبذل، وعلى الطالب أن يرفق بشيخه
تبعه بعض الطالب ويوقفونه عند الباب، يمكنه مثل ظروف غيره، أحيانًا يأتي بعد درس وينصرف إلى بيته في

ويوقف الشيخ  ،محتاج للدورة، والطالب ما يقدر هذه األمور، أو يكون بعد صالة ظهر أو عصر والشمس محرقة
في الشمس، هذا موجود من كثير من الطالب، فيصعب على الشيخ أن يصرفهم بأسلوب غير مناسب، وبعض 

فكما أن الشيخ مطالب بالبذل والصبر على الطالب ومحض النصح للطالب،  الطالب ال يفيد به إال التصريح،
أيضًا الطرف اآلخر مطالب، وفي آداب العالم والمتعلم ما يكفي ويشفي، لكن كثير من طالب العلم في غفلة 

عليه الصالة -ومراجعة هذه األمور، والصحابة كانوا على أدب رفيع قوي مع النبي  ،عن دراية هذه األمور
}َفاْسَأل وْا بالسؤال  -جل وعال-عن اإلكثار من األسئلة، أسئلة يستفيدون منها، وقد أمر هللا  اوقد نهو  ،-والسالم

لكنهم نهوا عن اإلكثار من األسئلة التي تضجر، ابن آدم مركب من أمور من لحم  [( سورة النحل41)] {َأْ َ  الذِ ْكرِ 



ل عليه بمع ما ج   -عليه الصالة والسالم- إنما أنا بشر كان،، المقصود أنه يضجر مهما ..ودم ومشاعر ومن
لكن مع ذلك نهوا عن اإلكثار من المسائل لهذا األمر، فكانوا يفرحون إذا جاء  من خلق ومن حلم ومن تواضع

  .من أجل أن يستفيدوا -عليه الصالة والسالم-الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل النبي 
وال يضجر الشيخ، كما أن على الطرف اآلخر على الشيخ أن  ،تحين األوقات المناسبةفعلى طالب العلم أن ي

إن شاء هللا -على ما ستأتي اإلشارة إليه في هذه المنظومة  ،أخذ هللا عليه العهد والميثاق أن يبين وال يكتم ،يبذل
 .-تعالى

 والنصااااه فابذلااااه لل ااااالب محتساااابا  
 

 فاااحترِم وا سااتاذ والج اار الساار فااي 
 

النصح للطالب ال بد منه، إذا جاء طالب يستشير في كتاب يقرأ على العالم أن ينظر مستوى هذا الطالب 
ويشير إليه بما يناسبه، وال ينظر إلى مصلحته هو، إنما ينظر إلى مصلحة الطالب وينصح للطالب، بعض 

عض الشيوخ يختار ما يحتاجه الشيوخ إذا جاءه الطالب قال: أريد أن أقرأ عليك، ويش تختار لي أي كتاب؟ فب
من الكتب هو، هذا ليس من النصح للطالب، وقد يكون هذا الكتاب غير مناسب للطالب، فمن باب النصيحة 

 وبذل النصيحة لهذا الطالب أن ينظر الشيخ فيما ينفع الطالب.
 والنصااااه فابذلااااه لل ااااالب محتساااابا  

 يأتياااااك ي لباااااه لمااااان قااااا  ومرحباااااا  
 

 فاااحترِم وا سااتاذ والج اار الساار فااي 
 ب ااِم احفااظ وصااايا المصاا فى وفااي م

 

فأبعد عن أهل البلد؛ ألن أهل البلد ما تعبوا  ليكن عنايتك وترحيبك بمن هو أبعدمن يأتيك يطلبه من أهل البلد، و 
 مثل تعب من جاء من اآلفاق، فهؤالء ال شك أنهم أهل للعناية والرعاية.

 يأتياااااك ي لباااااه لمااااان قااااا  ومرحباااااا  
 

 ب ااِم ا المصاا فىاحفااظ وصاااي وفااي م 
 

صلى هللا -أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري بسند فيه كالم ألهل العلم عن رسول هللا 
صلى هللا عليه -))سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا: مرحبًا بوصية رسول هللا قال:  -عليه وسلم

 والحديث ال يسلم من ضعف. ((-وسلم
  الصااااااة هللا لوجااااااه اجعاااااا  والنيااااااة

 

 ي اااااِم لاااام ا صااااا  باااادون  البنااااا  ين 

 

وبدون أساس، والنية هي األصل، واإلنسان يؤجر على نيته أكثر من أجره على عمله،  ما في بناء بدون قاعدة
 العمل المجرد عن النية ال أجر فيه، بينما النية المجردة عن العمل إذا وجد ما يمنع منه يرتب عليها األثر.

  الصااااااة هللا لوجااااااه اجعاااااا  يااااااةوالن

 

 النااااااب ي لباااااه لي اااااول يكااااان ومااااان

 
 

 ي اااااِم لاااام ا صااااا  باااادون  البنااااا  ين 

 موقاااا  الناااادِم فااااي بصااااف ته أ ساااار

 

أول من تسعر بهم النار ثالثة: رجل تعلم العلم وتعب في تحصيله ثم علم الناس، فيجاء به يوم القيامة فيقال: 
بذلت ثم علمت الناس، وهديت الناس، وأرشدت الناس ثم فيقول: وهللا تعلمت وتعبت وسهرت و  ؟ماذا صنعت

عالم، ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار، والثاني المجاهد يؤتى به  :إنما فعلت ذلك ليقال ،يقال له: كذبت
إنما قاتلت ليقال: جريء  ،فيقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: جاهدت في سبيلك حتى استشهدت، فيقال: كذبت

م يسحب على وجهه فيلقى في النار، والثالث: المنفق صاحب األموال الذي ينفقها في وجوه وقد قيل، ث ،شجاع



ما من سبيل ترضاه إال وقد  ..،ثم يقال له: ماذا صنعت؟ فيقال: جمعت األموال وأنفقتها ،الخير فيما يبدو للناس
 في النار.أنفقت فيه، فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال: جواد، فيسحب على وجهه فيلقى 

فهؤالء الثالثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فاألمر عظيم جد خطير، يعني ما هي المسألة سهلة ال 
أهل الجنة  اءكيمكن أن تخرج من هذا الشأن كفافًا ال عليك وال لك، ال، فإما أن تكون في الدرجات العليا يتر 

ة ورفعت الدرجات، أو تكون أول من تسعر به النار يوم كالكوكب الدري الغابر في السماء من عظم المنزل
 القيامة، فاختر لنفسك.

 
 

 النااااااب ي لباااااه لي اااااول يكااااان ومااااان

 

 ج

 موقاااا  الناااادِم فااااي بصااااف ته أ ساااار

 
 ج

 حين ال ينفع الندم.
 فلااااايب لاااااه يبتغاااااي الااااادنيا باااااه ومااااان
ا وفاي و اود شور   في كان من به كفى

   لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 قساااااِم و  مااااان حاااااظ ياااااوم ال ياماااااة 
 ظاااااااة للحااااااااذ  الف اااااااِمموع يسااااااارا 

 
 ج

ْنَيا : -جل وعال-الذي في الشورى قول هللا  }َمن َكاَن ي ِر د  َحْرَح اآْلِ َرِر َنِ ْد َله  ِفي َحْرِثِه َوَمن َكاَن ي ِر د  َحْرَح الدُّ
} النية، والتي في هود  معلق باإلرادة، اإلرادة هي [( سورة الشورى 11)] ن  ِتِه ِمْنَ ا َوَما َله  ِفي اآْلِ َرِر ِمن نَِّصيب 

ْم ِفي َ قوله:  ْنَيا َوِ  َنَتَ ا ن َو ِ  ِيَلْيِ ْم َأْعَماَل   ونَ }َمن َكاَن ي ِر د  اْلَحَياَر الدُّ أ ْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَب  * ا َو  ْم ِفيَ ا َ  ي ْبَ س 
ْم ِفي اآلِ َرِر ِي َّ النَّار  َوَحِبَ  َما َصَنع وْا ِفيَ ا َوَباِ  ٌ   .[( سورة هود15-16)] مَّا َكان وْا َيْعَمل وَن{ َل  

ا وفاي و اود شور   في كان من به كفى
   لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 موعظاااااااة للحااااااااذ  الف اااااااِم يسااااااارا  
 
 ج

ْلَنا َله  ِفيَ ا َما َنَشا  ِلَمن نُِّر د  ث مَّ َجَعْلَنا َله  َجَ نََّم َيْصال َ  :والذي في اإلسراء ا َمْذم وم ا }مَّن َكاَن ي ِر د  اْلَعاِجَلَة َعجَّ
ور ا الًّ نُِّمدُّ َ      َوَ     {*  َوَمْن َأَراَد اآلِ َرَر َوَسَعى َلَ ا َسْعَيَ ا َو  َو م ْ ِمٌن َفأ وَلِئَك َكاَن َسْعي   م مَّْشك ور ا*  مَّْدح   ك 

( سورة 11)] النَّْجَدْيِن{ }َوَ َدْيَناه   يعني بعد أن بين للفريقين طريق النجاة وطريق الشقاء [( سورة اإلسراء17-11)]
الًّ نُِّمدُّ َ      َوَ      ِمْن َعَ ا  َراِ َك َوَما َكاَن َعَ ا  َراِ َك َمْحظ ور ا{ولم يبق ألحد  [البلد  .[( سورة اإلسراء11)] }ك 

   تاااااارِم العلاااااام أ اااااا  مبا ااااااار كااااااذا  ج  باااااه السااااافيه مماااااارار واحاااااذر ييااااااك
 

أو ليباهي  ،))من طلب العلم ليماري به السفهاءكالم عن ابن عمر مرفوعًا:  روى ابن ماجه والترمذي بسند فيه
 نسأل هللا العافية. به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار((

 
: -صلى هللا عليه وسلم-ال رسول هللا قالت: ق -رضي هللا عنه-في صحيح البخاري من حديث عائشة 
مثل حذر، الدائم  (فعل) ( صيغة مبالغةفعل)الخصم دائم الخصومة  ))أبغض الرجال إلى هللا األلد الخصم((

ذا عرض عليه الحق وبين له  الخصومة، واأللد هو الذي يدعي الباطل وال يقبل الحق، يجادل عن الباطل بقوة، وا 
 لم يقبله.

 العجااب مجتاار ٌ  ني فاحااذره والعجااب
 العاااارِم ساااايله فااااي صاااااحبه أعمااااال   ج

 ج
 

 ال صاااِم فاااي النااااب ألاااد ا لاااه يلاااى  ج   أجمع اااام ال لاااا  كاااا  أبغاااا  فااااإن
 



 .لنفسه ولعمله، مترفع عن الخلق، متكبر عليهم، يرى أن له فضل على الناس لماذا؟ ألن المعجب بعمله مزك  
 العجااب مجتاار ٌ  ين فاحااذره والعجااب

 العاااارِم ساااايله فااااي صاااااحبه أعمااااال   ج
 ج
 

  .-نسأل هللا السالمة والعافية-محبط لألعمال 
 لتدركااااااااه الم اااااااام اباااااااادأ وبااااااااالم م

 
 

 .................................... 
 ج

  .العلم كثيريعني 
 لتدركااااااااه الم اااااااام اباااااااادأ وبااااااااالم م

 
 

 .................................... 
 ج

مثل ما نقر  -جل وعال-ال يمكن أن يحاط به، إذا كان علم موسى والخضر في علم هللا  ،ألن العلم بحور
( سورة 76)] }َوَما أ وِتيت م مِ ن اْلِعْلِم ِي َّ َقِليال { :يقول لجميع المخلوقين -جل وعال-من البحر، وهللا  العصفور

إال شيء يسير، فعلى طالب  -جل وعال-يعني إذا ضم علم جميع المخلوقين ما هو بالنسبة لعلم هللا  [اإلسراء
كتب كثيرة جدًا، والتحصيل أقل، وكثرة الكتب ليست  وتجد بعض الطالب عندهم ،العلم أن يبدأ بالمهم المهم

مشغلة عن التحصيل، تجده هذا اليوم يأخذ الكتاب يقرأ له كلمة،  بعالمة على كثرة العلم أبدًا، بل هي في الغال
ينظر في علوم ال حاجة له بها، ويترك األهم فال  ،يأخذ هذا الكتاب ويقرأ صفحة، ثم يتنقل من علم إلى علم

حقق ليه، فيكون هذا على حساب هذا، والواقع يشهد بهذا، يعني إذا ذهبتم إلى المكتبات تجدون كتب ت  يلتفت إ
وجزء األلف دينار، وجزء  ،بعض الطالب بجزء بيبي نىيع ،هي أبعد ما تكون عن األهمية ،من قبل طالب علم

ذا سألته عن أوضح حديث في صحيح البخاري ما يدري، ليست له عناية ف ي البخاري، هذا ابتدأ بالمهم كذا، وا 
 المهم؟ ال، هذا اشتغل بالمفضول عن الفاضل.

 لتدركااااااااه الم اااااااام اباااااااادأ وبااااااااالم م
 
 

 .................................... 
 ج

وهللا أنا با  :وترقي، يبدأ بالمهم فالمهم؛ ألن العمر ال يستوعب كل شيء، ما يقول ألن المسألة مسألة صعود
ثم  ،بدءًا من الدرجة األولى ،أن أفرغ له، عليه أن يقدم ما يحتاج إليه في كل علم من العلومأخر هذا العلم إلى 

 ثم إلى أن يصعد إلى السلم الذي أو رأس السلم الذي رتبه أهل العلم لطبقات المتعلمين. ،الثانية
 لتدركااااااااه الم اااااااام اباااااااادأ وبااااااااالم م

 

 الاان ........................ وقاادم 
 

 والسنة يقدم على قول كل أحد.النص من الكتاب 
ويحكم بها على النصوص قدم النصوص واتهم اآلراء، يعني  ،يعني بداًل من أن تقدم هذه اآلراء "فات ِم "واآلرا 

، يعني أنت ..بعض المقلدة إذا أحضر له أو ذكر له الدليل الصحيح من الكتاب أو من السنة قال: ولو، لو كان
من اإلمام مالك، أنت أعرف منهم؟ يعني يخفى عليهم هذا  وأاإلمام أبي حنيفة أعرف من اإلمام أحمد، أو من 

 أو فهمك أفضل من فهم اإلمام أحمد أو غير اإلمام أحمد؟ ،الدليل؟ ما يمكن يخفى، تعرفه أنت
 .المقصود أن اإلنسان إذا سمع قال هللا وقال رسوله يقف، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع

ـــــــو العرفـــــــان      رســــــــــــــــوله العلــــــــــــــــم قــــــــــــــــال هللا قــــــــــــــــال  قـــــــال الصـــــــحابة هـــــــم أول
 

  
 لتدركااااااااه الم اااااااام اباااااااادأ وبااااااااالم م

 

 الااااااااااان  واآلرا  فاااااااااااات ِم وقااااااااااادم 
 ج



اآلراء التي تخالف النصوص اتهمها ال تتهم النص؛ ألن بعض الناس يتهم النص أنه يحتمل تأويل، يحتمل 
وال يعني هذا أن أقوال األئمة تهدر،  نسخ، يحتمل أنه مخصص، يحتمل أنه مقيد، ومع ذلك يعمل بأقوال األئمة،

"واآلرا  ال، يستفاد منها، لكن األقوال واالجتهادات واألقيسة في مقابل النصوص فاسدة االعتبار عند أهل العلم، 
 ."فات ِم

 ب ااااا ين الاااادين علااااوم قاااادم وجوبااااا  
 ال ااد  ماان موجااب الاان ِم ن ااج يبااين   ج

 ج
 

تبة فيها كل الفنون، فيها التفسير، وفيها الحديث، وفيها العقيدة، وفيها قدم علوم الدين، يعني طالب العلم عنده مك
الفقه، وفيها التاريخ، وفيها األدب، وفيها وفيها وفيها، فيها الطب، فيها رحالت، وفيها موسوعات، كل العلوم 

كل شيء، ما  فيها الشعر والنثر والقصص وغيرها، والمجالت، والذكريات، وفيها من، موجودة، فيها الدواوين
 الذي العناية به أهم؟ يقول: 

علوم الدين هي التي جاءت النصوص بمدحها، ومدح أربابها وحامليها، أما العلوم  الدين" علوم "قدم وجوبا  
األخرى فهي قد تكون مما يعين، قد يكون فيها إعانة على التحصيل من بعض الوجوه، يعني تقرأ في كتب 

ا عبرة، فيها عبرة التاريخ كما يقولون: يعيد نفسه، واألسباب التي انعقدت لهالك التاريخ؛ ألن فيها متعة وفيه
األمم السابقة إذا وجد نظائرها النتائج واحدة، السنن الكونية ال تتغير، ولذا إذا لو قرأ طالب العلم في الجزء 

لهم سلم سلم، التاريخ لالقائم يضع يده على قلبه، يقول: االسادس من نفح الطيب وطبق على وضعنا الحالي 
يعيد نفسه، بنفس األسلوب الذي نعيشه اآلن، وذهب أولئك نهبًا لألعداء وفريسة لألعداء، استولي على محارمهم 

وشردوا وقتلوا، والنتائج واحدة، السنن الكونية ال تتغير وال تتبدل، ونعيش ما يقرب من عيشهم  ،وعلى أمالكهم
 اآلن.

  اااااب ين الاااادين علااااوم قاااادم وجوبااااا  
 ال ااد  ماان موجااب الاان ِم ن ااج يبااين   ج

 ج
 

طالب العلم أيضًا قد يحتاج إلى شيء من االستجمام والراحة واالطالع على أخبار األمم الماضية والالحقة 
والمعاصرة يحتاج إلى أن يخرج قلياًل من باب االستجمام، ومن باب توسيع األفق؛ ألن بعض المسائل تحتاج 

لو ضربت مثال واحد لبان لنا أن أهل العلم لم يهملوا العلوم األخرى، لكن يجعلونها  إلى شيء من السعة، يعني
خادمة لعلوم الدين، ال يجعلونها أصول قائمة برأسها ينبغي أن تخدم، ال، يجعلونها خادمة لعلوم الدين، فالمثال 

بين يدي عدل، الحافظ العراقي الذي تقدم في ألفاظ الجرح والتعديل قول أبي حاتم الرازي في جبارة بن المغلس 
ابن حجر أوجس وهذا توثيق، لكن الحافظ  "بين يديَّ عدل  " :يقول: هذا تعديل، يعني أبو حاتم يوثقه، ويقرأها

لماذا؟ ألنها من بين أقوال أهل العلم التي كلها تنصب في تضعيف هذا الرجل، فكيف  خيفة من هذه اللفظة؛
فصار يبحث، فوجد في أدب الكاتب ما فيه طرف الخيط، وأن  "ي عدلبين يد"يقول أبو حاتم وهو أشدهم: 

شخصًا يقال له: العدل بن جزء بن سعد العشيرة على شرطة تبع، ثم وجد أيضًا في األغاني ما يدل على ذلك 
 "بين يدي عدل"بزيادة، وأن تبع إذا أراد قتل شخص قال: استلمه يا العدل، وهو على شرطته، فيقول الناس: 

  .خالص انتهى ،هلك يعني
ومعه القائد طاهر، فأخذ هذا الصبي  ،وفي األغاني أيضًا قصة أخرى إبراهيم بن هارون الرشيد كان على مأدبة

ال شيء من هذا، أخذها من الطعام فضرب بها عين طاهر، طاهر أعور ال قرع وا  ضرب  ،هندبات إما كوسة وا 



واألخرى بين يدي عدل،  ،ما فعل هذا الصبي بعيني السليمة فقال: هذا ،فذهب يشكوه إلى والده ،العين السليمة
يعني تالفة، يعني صرنا نستفيد من هذه الكتب، لكن فائدة يعني فائدة ال تعادل حجم هذه الكتب وما فيها من 
شرور، فيها شرور، وفيها أيضًا فيها مجون، وفيها كالم سخيف ومخل باألدب، وال يليق بطالب العلم، لكن مع 

ال ورد كما يفعله بعض الناس، بعض الناس  ،ستفاد منها على إقالل، يعني ما يوغل فيهاذلك ي وتجعل ديدن وا 
ويعنى بالموسوعات وبالرحالت وبالذكريات،  ،يقرأ األغاني مرارًا، أو يقرأ مثاًل كتب األدب المطولة والمختصرة

 هذا ليس بصحيح، ولذا قال:  ،ويترك قال هللا قال الرسول
 ب ااااا ين الاااادين علااااوم ا  قاااادم وجوباااا

 ج  جاااااابره فالااااادين الفتاااااى كسااااار وكااااا 
 ج

 ال ااد  ماان موجااب الاان ِم ن ااج يبااين 
 ملتائِم إيار صاعب الادين وال سر في

 

كل كسر سواًء كان حسي أو معنوي، سواء انكسر أحد أعضائه ينجبر هذا، والدين يعوض، وسواء كان معنوي 
 ه يسير؛ ألنه معلق بالدنيا، والدنيا ليست شيء ممر.أيضًا وجد من يسخر منه، وجد من يهزأ به، هذا أمر 

 جاااااابره فالااااادين الفتاااااى كسااااار وكااااا 
 ج

 ملتائِم إيار صاعب الادين وال سر في 
 

 ال سيما إذا لم يتدارك بتوبة وأوبة ورجعة.
 واعتصااااااِم قاااااا  تمسااااااك وبااااااالعتي   منتحال   العصري  قاله ما عنك د 

 
 ج

جل -مهم المعاصرة التي ال تعين على ما يورث الخشية هلل يعني من علو  "منتحال   العصري  قاله ما عنك د "
من علوم الكتاب والسنة وعلوم الدين التي جاء الحث عليها، فعلوم المعاصرين يستفاد منها في أمور  -وعال

الدنيا، يعني لو أن اإلنسان أفنى عمره وتخصص في الطب أو في الهندسة أو في الزراعة أو في الكيمياء أو في 
وأيضًا النية ال تؤثر فيها، ال تؤثر سلبًا،  ،كأنه مزارع ،من العلوم هذا يستفيد في أمور دنياه، كأنه نجارغيرها 

يعني لو قصدها، قال: أنا أتعلم الطب أتكسب، ال أريد إال الدنيا ما عليه شيء، يعني مثل المزارع ومثل التاجر 
ونفع العباد يؤجر على هذه  -جل وعال-ب إلى هللا ومثل الصانع هذه أصلها للدنيا، لكن إذا نوى بذلك التقر 

 النية.
 واعتصااااااِم قاااااا  تمسااااااك وبااااااالعتي   منتحال   العصري  قاله ما عنك د 

 
 ج

تفسير ابن كثير، هذه  ،يعني في وقت من األوقات يقال لطالب العلم وقد سمعناه وقيلت لنا: اترك تفسير الطبري 
وينزلون عليها، اترك  ،يعرفون مشاكل العصر، وقضايا العصرمضى وقتها، عليك بما كتبه المعاصرون، الذين 

يطلع على ما  ما في علم إال بكتب المتقدمين، يعني كون اإلنسان "وبالعتي  تمسك" متقدمين نقول: الكتب ال
ال سيما من كانت عنده شيء من االلتزام  ،وجيد، يطلع على ما كتبه العلماء المعاصرين كتبه المعاصرين طيب

هذا ال يلتفت إليه،  زاوله شارح الكتاب أو شارح السنةأما من انسلخ مما ينبغي أن ي ،عد، قواعد العلم والتعليمبالقوا 
يعني مثل تفسير طنطاوي جوهري الذي كأنه كتاب علوم، كله رسوم لذوات األرواح، وكله نظريات، وكله نقول 

والفائدة في جانب هذه األمور  ،شو بمثل هذاالكتاب مح ..،عن يهود ونصارى وكفار، وتجارب أمم، يعني كلها
 قليلة جدًا.



}ِيْذ ي ِر َك  م  َّللا   ِفي َمَناِمَك َقِليال  َوَلْو َأَراَ   ْم ها، يعني استدل على جواز التصوير: يعني من الطرائف التي ذكر 
يمكن أن يرى حقيقة أقل مما هو عليه يقول: هو يرى العدو على حقيقته، وال  [( سورة األنفال41)] َكِثير ا لََّفِشْلت ْم{

إال بصورة، ليست حقيقة، أوروا العدد قليل بصورة ال بالحقيقة، فهذا يدل على جواز التصوير، يقول: فعرضت 
فقال: أنا  ،، قلت: هذا يدل على جواز التفسير، فعرضت هذا االستنباط على شيخ من شيوخ األزهر....هذا

أو تضاع  ،هذا يدل على وجوب التصوير، يعني مثل هؤالء يؤخذ عنهم علم أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول: إن
وشيخهم ابن كثير، وهذه الكتب التي  ،طالق الطبري وعندنا أئمة إمام المفسرين على اإل !األوقات في قراءة كتبهم

السنة، بأقوال ، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن ب..هي من مشكاة النبوة، التفسير باألثر، بأقوال النبي
الصحابة والتابعين، باستنباط على الوجه الشرعي المعروف، على الجادة المعروفة عند أهل العلم، أهل علم 
وعمل، أهل تقوى، أهل ورع، وال يمنع أن تأخذ من التفاسير األخرى ما يعينك على االستنباط من الكتاب، وما 

ل اتجاه بطرف، يعني تأخذ من أحكام القرآن، تقرأ في الكتب يدلك على إعجاز القرآن وبالغة القرآن، تأخذ من ك
التي أعربت القرآن، تقرأ في الكتب التي بينت وجوه إعجاز القرآن، تقرأ في شروح األحاديث التي تعينك على فهم 

 .-عليه الصالة والسالم-كالم النبي 
 واعتصااااااِم قاااااا  تمسااااااك وبااااااالعتي   ...................................

 
 ج

يعني كتابات المعاصرين ومن بيئات وثقافات متفاوتة ومتباينة ال بد أن يوجد عندك شيء من  ،لتلزم الجادة
تكون  -جل وعال-االضطراب، أما إذا كنت على الجادة في تلقيك عن كتب األئمة من أهل العلم فهذا بإذن هللا 

  .وهللا أعلمونة، النتيجة مضم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ورسوله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (4) حافظ حكميللعالمة  –المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى رحمه هللا-العالمة حافظ قال 
 أثاااااارٌ  أو هللا كتاااااااب  ي  العلاااااام مااااااا
  المباين وماا ساو  الاوحي علم ما ثم

 كاتماااااااه فاحاااااااذر ين للعلااااااام وال اااااااتم
 ماان لااه المعاااد فااي ع واتااه أن وماان

 لاااايب يحملااااه عماااان العلاااام وصااااائن
نمااااااا   البااااااه مناااااا  العلاااااام ال ااااااتم وا 

 يلااااااى واد  با عمااااااال وأتباااااا  العلاااااام
 وأذ  فتناااة مااان واصااابر علاااى  حااا 

 لاااااااذا ا لاااااااه ي دياااااااه  باااااااك لواحاااااااد
 و  الصاااراط المسااات يم ساااوا  واسااالك

 

 منااااااب ِم كاااااا  بنااااااور  ااااااداه يجلااااااو 
 لمغتااااااانم  اااااااواى أ  اساااااااتمد مناااااااه
 كل اااااااام وا قااااااااوام هللا لعنااااااااة فااااااااي

 كاااااااااللجم لاااااااايب لجامااااااااا   الجحاااااااايم
 تلااام فاااال صاااون  بكتماااان بااا  ذا ماااا
 ت اااام  و  فاااااف م لااااه مسااااتح    ماااان

 والحكاااااااام بالتبيااااااااان راااااااااك ساااااااابي 
 ب اام فاقتااده ذكاار   الرساا  وفااي فيااه
 الااانعم مااان حمااار مااان لاااك إااادا  يااار
 واسااات م الااارحمن رااااي وقااا :  تعااادل

 

، أما نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 
 أثاااااارٌ  أو هللا كتاااااااب  ي  العلاااااام مااااااا

 

 منااااااب ِم كاااااا  بنااااااور  ااااااداه يجلااااااو 
 

، وما جاء في بيانه على لسان نبيه -جل وعال-العلم: قال هللا قال رسوله، وأصل العلوم، وأس العلوم كتاب هللا 
 .-عليه الصالة والسالم-

 أثااااااارٌ  أو هللا كتااااااااب ي  العلااااااام ماااااااا
 

 ................................... 
 

 
 العلــــــــــــــــم قــــــــــــــــال هللا قــــــــــــــــال رســــــــــــــــوله

ــــــم نصــــــبك للخــــــالف ســــــفاهة مــــــا ال  عل
 

ـــــــان  ـــــــو العرف  قـــــــال الصـــــــحابة هـــــــم أول
 بــــــــــين القــــــــــرآن وبـــــــــــين قــــــــــول فـــــــــــالن

 

المقصود أن العلم المعول فيه أواًل وآخرًا على نصوص الوحيين، وما يقرأ وما يدرس من علوم أخرى إنما هي من 
قاته بل عمره في علوم فيها أجل اإلعانة على فهم الوحيين، قد يقول قائل: إن من طالب العلم اآلن من ينفق أو 

يتخصص في اللغة العربية، وينفق عمره  -صلى هللا عليه وسلم-شيء من البعد عن كتاب هللا وسنة نبيه 
ويموت على هذه الحالة، أو يتخصص في أصول الفقه مثاًل، أو يتخصص في أي علم من العلوم، أما إذا 



على نصوص الوحيين هذا متخصص في الوحيين تخصص في الحديث أو تخصص في الفقه، واستند في فقهه 
وال إشكال فيه، إذا كان تخصصه في فقه الكتاب والسنة ال في الفقه الذي هو الرأي المجرد، فقه المقلدة، 
ضاعة العمر في كتب التقليد، يدرس روضة الطالبين مثاًل للنووي سنين، أو يدرس اإلنصاف اثنا عشر مجلد  وا 

عيد عن الوحيين، عن علم الكتاب والسنة، اللهم إال إذا اتخذ هذا الكتاب الفقهي في سنين، هذا ال شك أنه ب
منهج، وخطة بحث يسير عليها، فينظر في مسائل هذا الكتاب، ويسعى جاهدًا لالستدالل لها من الكتاب والسنة، 

ال بعض الناس يتخصص في الفقه وتعرفون  فيكون حينئذ  يتفقه على الكتاب والسنة بواسطة هذين الكتابين، وا 
ذا خالف قول اإلمام نصًا من الكتاب والسنة  فقهاء المذاهب تنتهي أعمارهم وهم يجعلون أئمتهم هم األصول، وا 
ن تخصص في الفقه وزعم أنه يدخل في  فالمقدم قول اإلمام، والنص إما مؤول أو منسوخ، فهل مثل هذا وا 

يدخل في الحديث؟ ال، ال يدخل يا أخي، هذا يتخصص في هل  ))من يرد هللا به خيرًا يفقهه في الدين((حديث: 
على كتب التفسير  -جل وعال-آراء الناس، الذي يتخصص في التفسير ومعوله وعمدته في تفسير كالم هللا 

بالرأي، يمضي عمره في تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، تفسير فالن، تفسير..، نعم إذا تخصص في التفسير 
لتفسير من خالل تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن كثير، تفاسير األئمة، باألثر، فتخصص في ا

تفاسير السلف، فهذا يدور في فلك الكتاب والسنة، فمعوله على الكتاب والسنة، وقد حضرت مجادلة بين شخص 
القرآن قال: يا تخصصه في القرآن وعلوم القرآن، وآخر تخصصه في السنة، فقال صاحب القرآن اللي في قسم 

ن تخصص في التفسير وعلوم القرآن إال أنه  أخي نحن أهل هللا وخاصته، وقال الثاني ألنه يعرف أن زميله هذا وا 
إنما يدرس الطالب التفسير من كتب التفسير بالرأي، يعني ال يوجد من يدرس التفسير في الدراسات المنهجية 

ر، يعني د رس ابن كثير سنين في كلية الشريعة، وانتقل منه إلى األكاديمية من خالل تفسير الطبري أو ابن كثي
تفسير الشوكاني، لكن معول المتأخرين ممن يتصدى للتفسير الكتب التي فيها الطرائف، وفيها االستنباطات 

 ن.الدقيقة، واألقوال العجيبة والغريبة، كتفسير الزمخشري، تفسير الرازي، التفاسير المعروفة عند أهل هذا الشأ
قال له صاحب الحديث: أنتم أصحاب الرأي، يعني ال فرق بينكم وبين أهل الرأي، ونحن أهل األثر، التفسير 

، فإذا تطاول المتخصص -عليه الصالة والسالم-الحقيقي تبعنا ما هو تبعكم؛ ألنه ما التفسير إال ببيان النبي 
يعانيه ويزاوله من تفاسير بالرأي، وهي مشحونة بما  -جل وعال-في التفسير وهو بعيد كل البعد عن كتاب هللا 

باآلراء المخالفة لما جاء عن هللا وعن رسوله من اعتقاد خلف يخالف ما عليه السلف، فمثل هذا ال يقال: إنه من 
 أهل القرآن، أو من أهل هللا وخاصته.

 أثاااااارٌ  أو هللا كتاااااااب  ي  العلاااااام مااااااا
 

 ................................... 
 

م التفسير باألثر يجمع لك األمرين، التفقه في فقه الكتاب والسنة يجمع لك األمرين، لكن مع ذلك لو أن طالب نع
علم اعتمد على كتاب فقهي مجرد عن الدليل، يعني يقال: اإلنصاف مثاًل اثنا عشر مجلد ما في عدد المجلدات 

ل لها أدلتها، فإذا حرص طالب العلم الذي نعم هذا كتاب فقه محض، لكن هذه المسائ -صلى هللا عليه وسلم-
ن  يتفقه على هذا الكتاب لالستدالل لمسائل الكتاب هذا يتفقه من الكتاب والسنة، ومعوله على الكتاب والسنة، وا 
اتخذ هذا الكتاب وسيلة لهذا التفقه كما شرحنا مرارًا التفقه عن طريق الزاد مثاًل، قد يقول قائل: وهللا الزاد ما فيه 

لة ال في كتاب وال سنة، فيه أقوال المؤلف وفيها ما يخالف الدليل وفيها ما يخالف المذهب، نقول: ال مانع أن أد



يتفقه طالب العلم على كتاب مختصر في مذهب معين من المذاهب المعتبرة عند أهل العلم، ويجمع أدلة هذه 
دلة الموافق..، يتفقه على الكتاب والسنة بهذه المسائل ويعنى بها، ويقارن بينها، ويذكر من وافق ومن خالف، وأ

الطريقة؛ ألن المسألة تحتاج إلى دقة في النظر، بعض الناس يلوم من يتفقه أو يتخصص في الفقه أو األصول 
أو اللغة إذا سخر اللغة وقد تخصص فيها لخدمة الكتاب والسنة هذا يتعلم الكتاب والسنة ويعلم الكتاب والسنة، 

من أئمة المسلمين أنه يقول: أخذت ثالثين سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه، يعني هل كتاب  ويؤثر عن إمام
سيبويه فيه أحكام الصالة وأحكام الزكاة؟ ال، فيه مسائل توضح له النصوص من الكتاب والسنة، فالذي يعنى 

ي ماذا لو شرح شخص كتاب باللغة العربية لخدمة الكتاب والسنة هذا على خير، هذا يدرس الكتاب والسنة، يعن
مختصر في النحو األجرومية مثاًل، ثم قال للطالب فالن: أعرب لي الفاتحة من خالل دراستك لألجرومية، 
أعرب لي سورة الناس من خالل..، وأعرب لي كذا، الطالب يفهم القرآن ويرتبط بالقرآن ويفهم اللغة، ومثله لو 

اب، جمعها ووزعها على الطالب فاستفادوا األمرين العربية قال: في مشكالت في األحاديث من حيث اإلعر 
واستفادوا ما يتعلق بالسنة، وصلة الوحيين باللغة العربية قوية جدًا، حتى أن بعض األحكام اختلف فيها أهل العلم 

 لالختالف في إعرابها، فمعرفة العربية في غاية األهمية لطالب الكتاب والسنة.
))ذكاة  والرواية األخرى وهي ضعيفة:  أمه(( الجنين ذكاة   ))ذكاة  ي ذكر في هذا الباب  يعني من أوضح األمثلة ما

الجمهور أخذوا بالرواية األولى وقالوا: إن الجنين ذكاته هي ذكاة أمه، فإذا ذكيت األم كفى،  الجنين ذكاَة أمه((
بد أن يذكى مثل أمه، اختلف الحكم  يعني كذكاة أمه يذكى، ال ))ذكاة  الجنين ذكاَة أمه((الحنفية قالوا: ال 

 الشرعي. 
أيضًا في مسائل االعتقاد ما معوله على العربية، في مسائل كثيرة جدًا مرجعها إلى العربية، لكن ماذا عن 
شخص تخصص في العربية ولم تكن النصوص على باله، وأمضى عمره في شرح المفصل البن يعيش، كتاب 

 وكالم كثير جدًا، مفيد في بابه، لكنه مع ذلك عائق عن األهم.مطول جدًا، وفيه القيل والقال، 
"وبالمهم المهم ابدأ لتدركه" كما في درس األمس "وقدم النص" ال بد من تقديم النصوص، ال بد أن يكون السائق 

في والحادي هو النص، ال بد أن يكون السائق والحادي لطالب العلم هو النص، وأما أقوال الرجال يستفاد منها 
 فهم النص، ال سيما أهل التحقيق منهم.

 أثاااااارٌ  أو هللا كتاااااااب  ي  العلاااااام مااااااا
 المباين وماا ساو  الاوحي علام ما ثم

 

 منااااااب ِم كاااااا  بنااااااور  ااااااداه يجلااااااو 
 لمغتااااااانِم  اااااااواى أ  اساااااااتمد مناااااااه

 

 -عليه الصالة والسالم-ما في علم إال عن طريق الوحيين، والذي يزعم أنه يتلقى العلم عن غير طريق النبي 
عليه الصالة -إال عن طريقه  -جل وعال-، فال طريق موصل إلى هللا -نسأل هللا السالمة والعافية-هذا ضال 

 ، فالعناية بأقواله وأفعاله وسيرته وشمائله من خير ما يعين على العلم والعمل.-والسالم
 كاتمااااااه فاحااااااذر ين للعلاااااام وال ااااااتم

 ج

 كل ااااااااِم وا قااااااااوام هللا لعنااااااااة فااااااااي 
 
 جج

  والمالئكة والناس أجمعين. عليه لعنة هللا
................................... 

 ج

 كل ااااااااِم وا قااااااااوام هللا لعنااااااااة فااااااااي 
 
 جج

 إذا كانت عليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين من بقي؟



َناِ  َواْل  َد  ِمن  فاحذر" للعلم وال تم" َبْعِد َما َبيَّنَّاه  ِللنَّاِب ِفي اْلِ َتاِب أ وَلِئَك }ِينَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َما َأنَ ْلَنا ِمَن اْلَبيِ 
ِعن ونَ َيلَعن   م  َّللا    وْا َوَايَّن وْا{*   َوَ ْلَعن   م  الالَّ قد يمر باإلنسان  [( سورة البقرة151-161)] ِي َّ الَِّذيَن َتاب وْا َوَأْصَلح 

يكتم، ثم إذا ندم على ذلك وتاب تاب هللا عليه، ظرف، قد يمر به خوف، قد يمر به كذا، ثم يحتاج إلى بيان ف
 لكن مع ذلك ليحذر طالب العلم الكتم له.

 يعني عقوبة الكاتم. ع واته" "ومن
 له المعاد في ...................أن

 

 كاااااللجِم لاااايب لجامااااا   ماااان الجحاااايم 
 

ال لجام حمار، ال، ما هو بعبارة عن حب ال لجام بعير وا  "ليب ل تلجم به الدابة، ال ما هو بمثل لجام فرس وا 
 .كاللجم"

))ما من رجل يحفظ علمًا فيكتمه أخرج اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
وهذا الحديث أقل أحواله الحسن؛ ألن له طرق يشد بعضه بعضًا،  إال أتي به يوم القيامة ملجمًا بلجام من النار((

 .-نسأل هللا السالمة والعافية- لجام من نار((م يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بسئل عن عل))من وفي لفظ: 
 لاااايب يحملااااه عماااان العلاااام وصااااائن

 

 ................................... 
 

 نعم؟
  الب:.......

العلم الشرعي، لكن العلم الوارد في النصوص الحث عليه والتحذير من كتمه أو اإلخالل بالنية فيه إنما المراد به 
من باب النصيحة والدين النصيحة أن اإلنسان إذا جاء يستشير ويستنصح في علوم الدنيا تبذل له النصيحة، 
يعني لو أن طبيبًا صلى بمسجد من المساجد وقال له واحد: وهللا يا فالن أنت تخصصك في كذا، وأنا عندي 

الكونتر وقص الفاتورة وادفع القيمة، هذا ليس مما ينبغي أن هذه المشكلة، يقال له: تعال للعيادة، وامثل أمام 
يسود بين المسلمين، لكنه إن فعل ذلك ال يأثم، مثل المزارع ومثل الصانع؛ ألن الذي يأثم به العلم الذي يبتغى 

 .-جل وعال-به وجه هللا 
 تلاااِم فاااال صاااون  بكتماااان بااا  ذا ماااا  ج  وصااااائن العلاااام عماااان لاااايب يحملااااه

 

خص عليه أمارات أنه ليس من أهل العلم، ويسأل عن مسألة ال تهمه، وال يحتاج إليها، مثل هذا يعني لو جاء ش
رف عما هو أهم بالنسبة له بأسلوب يسميه أهل البالغة أسلوب الحكيم؛ ألن اإلنسان قد يسأل  لو لم يجب، وص 

ير الذي هو أحوج إليه عن شيء فيرى المسئول أن هذا السائل حاجته أمس إلى غيره، فيرشده إلى هذا الغ
 وأمس، هذا ال شك أنه ليس بكاتم.

 تلاااِم فاااال صاااون  بكتماااان بااا  ذا ماااا  ج  وصااااائن العلاااام عماااان لاااايب يحملااااه
 

))واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ جاء في سنن ابن ماجه بسند ضعيف مرفوعًا: 
اس ال يستفيدون منه، فالناس منازل، ولهم عقول، فال بد ولذا ال يحسن أن يؤتى بكتاب ويقرأ على أن والذهب((

أن يفادوا بما يفيدهم، وما يناسب عقولهم، وأما الذي يكون لبعضهم فتنة، وبعضهم ال يفهم، وبعضهم يقع في 
 العلم وأهله بسبب ذلك هذا ال يحسن أن يلقى على غير أهله.

نمااااااا  ت ااااِم  و  فاااااف م لااااه مسااااتح    ماااان   البااااااه مناااااا  العلاااااام ال ااااااتم وا 



  

ذا أراد أن يقرأ ال ي منع، لكن  "ال تم من  العلم  البه" يعني إذا جاء الطالب للشيخ واستفتى وسأل ال يكتم، وا 
بحدود طاقة الشيخ؛ ألن طالب العلم فيهم كثرة، والفنون كثيرة، والكتب كثيرة، ولو جاء كل واحد ولزمت إجابته 

ب العلم، يعني افترض أنك في منتصف كتاب، ويأتي طالب علم لشق ذلك، بل الستحال تلبية رغبات جميع طال
يقول: وهللا ودنا نبدأ من أول الكتاب، هل منعك لهذا الطالب أو عدم استجابتك لرغبته هذا كتم للعلم؟ ال، هذا 
ذا أراد أن يستجيب لكل طالب ما وفى بحاجة وال واحد منهم؛ ألن كل  ليس بكتم للعلم، الشيخ باذل وال قصر، وا 

 واحد حاجته تختلف عن حاجة غيره.
نمااااااا   البااااااه مناااااا  العلاااااام ال ااااااتم وا 

  يلاااااى واد  با عمااااال وأتباااا  العلااااام
 

 ت ااااِم و  فاااااف م لااااه مسااااتح    ماااان 
 والحكااااااااِم بالتبيااااااااان راااااااااك ساااااااابي 

 

تعلم واعمل وعلم وادع وأمر وانه، إذا تعلمت العلم اعمل بهذا العلم، إذا تعلمت وعملت علم هذا العلم، وادع إلى 
 ك بالتبيان والحكم، مر بالمعروف، وانه عن المنكر، كل هذه من وظائف العالم والمتعلم على حد سواء.رب

  يلاااااى واد  با عمااااال وأتباااا  العلااااام
  وأذ  فتنااة ماان واصاابر علااى  حاا 

 

 والحكااااااااِم بالتبيااااااااان راااااااااك ساااااااابي  
 ب ااِم فاقتااده ذكاار   الرساا  وفااي فيااه

 

فاقتده بهم، واصبر ال بد أن يعترضك في طريقك شيء من األذى، ولذا في المسائل األربع لإلمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب المسائل األربع: األولى العلم، الثانية: العمل بالعلم، والثالثة: الدعوة إليه، والرابعة: الصبر 

نَسانَ *  }َواْلَعْصرِ  على األذى فيه { ِينَّ ا ِْ ْسر  }ِي َّ الَِّذيَن آَمن وا   إال من استثنى  [( سورة العصر1-1)] َلِفي   
ْبِر{ اِلَحاِ  َوَتَواَصْوا ِباْلَح ِ  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ال بد من توفر هذه األمور، ال بد من  [( سورة العصر1)] َوَعِمل وا الصَّ

لعليا وال يحصل له شيء، وال إمامة إال بابتالء وأشد األذى، ال يظن اإلنسان أنه يصل إلى المراتب والمنازل ا
الناس ابتالًء األنبياء، ثم األمثل فاألمثل، ما في نبي ما ابتلي، وال إمام من أئمة المسلمين سهلت له الطرق منذ 

ى؛ ألن لك أن ولد إلى أن مات أبدًا، واإلمام ال تنال بالراحة، بل ال بد من التعب وال بد من العناء وال بد من األذ
خصوم، فالمتعلم يعترضه ما يعترضه، وقد يعترضه أقرب الناس إليه من الوالدين واإلخوة واألقارب، وما أشبه 
ذلك، المعلم كذلك يعترضه من يعترضه، وهذا كثير ومشاهد على مر العصور إذا كان األنبياء ما سلموا من 

  هذه االعتراضات فأتباعهم على سننهم ونهجهم، ولذا يقول:
لما دعا قومه ماذا حصل له؟ آذوه ورموه بأبشع  -عليه الصالة والسالم-يعني تذكر، الرسول  "وفي الرس  ذكر "

 األوصاف، وأدموا قدميه، وكسروا ثنيته. 
..................................  

 

 ب ااِم فاقتااده ذكاار   الرساا  .....وفااي 
 

َدا  م  اْقَتِدهْ اقتده هذه هاء السكت   هذه هاء السكت.  [( سورة األنعام11)] {}َفِب  
  وأذ  فتنااة ماان واصاابر علااى  حاا 

 لواحاااد..............................
 

 ب ااِم فاقتااده ذكاار   الرساا  وفااي فيااه 
................................... 

 

 يعني لشخص واحد، والالم هذه مؤكدة، وواقعة في جواب قسم محذوف، وهللا 
 لاااااااذا ا لاااااااه ي دياااااااه لواحاااااااد باااااااك

 ج

 الااانعِم مااان حمااار مااان لاااك إااادا  يااار 
 



واحد، ومعلم  ))لئن يهدي هللا بك رجاًل واحدًا خير لك من حمر النعم((لعلي:  -عليه الصالة والسالم-قال النبي 
جل -الناس الخير كم يهتدي على يديه، ال سيما إذا كان علمه وعمله وتوجيهه وتعليمه نابع من إخالص هلل 

ال ف-وعال كم ترون وتسمعون ممن يعلم ومن يفتي ومن يوجه وينصح، تجد الكالم ال أثر له، وهذا مرده إلى ، وا 
 .-جل وعال-اإلخالص، والقبول من هللا 
 لاااااااذا ا لاااااااه ي دياااااااه  لواحاااااااد باااااااك

 ج

 الااانعِم مااان حمااار مااان لاااك إااادا  يااار 
 

له، ومن دل على هدى فله والدال على الخير كفاع ))لئن يهدي هللا بك رجاًل واحدًا خير لك من حمر النعم((
 مثل أجر فاعله.
 تعدل............................   و  الصراط المست يم سوا  واسلك

 

حيث أمرك في كل ركعة من ركعات الصالة أن يهديك  -جل وعال-عليك بالصراط المستقيم، واسأل هللا 
أن يثبتك على الصراط المستقيم، وال تعدل  -جل وعال-الصراط المستقيم، وأنت على الصراط المستقيم اسأل هللا 
 ال تميل عن هذا الصراط المستقيم. "و  تعدل"عنه، ال يمينًا وال شمااًل، ال تعدل عن الصراط المستقيم 

يعني على دينه وعلى صراطه  "ق  راي الرحمن واست ِم"))قل آمنت باهلل ثم استقم((  واست ِم" الرحمن راي "وق 
 المستقيم.

 نعم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -ع  وج -بكتاب هللا  الوصية
 

 كتاااااااا فاتااااااا     والترتيااااااا  وبالتااااااادبر
 بمحكماااااااه واعماااااا  برا يناااااااه حكاااااام
 و  الصااار ه  بالن ااا  معانياااه وا لاااب
 ف اا  منااه الن اا  بمحاا  علماا  فمااا
 و   فاحذرناااه  كفااار  فياااه  المااارا ثااام
 من جارا   صااح  ياا  كن  منا يه وعن
 و  لإللااااااااه فااااااااو  تشااااااااابه ومااااااااا
 ي  رفااااه    اااا  ذي لقااااو  ت اااا  و 

 فااال  الحاا  المبااين عاان ضاا  حيااران
 ي اار ه  قااام ماان الااذي ال تاااب   ااو
 الاا  او المتين الحب   و الصراط  و
 التاا  او الحكايم الاذكر  و البيان  و

 لماااااادكر والااااااذكر    البصااااااائر  ااااااو
 و ااااااد    بينااااااا   نااااااورا   المناااااا ل  ااااااو
  عملااااااوا يذ ا يمااااااان  ولااااااي ل نااااااه
 عمااى ف ااو عنااه تااولى ماان علااى أمااا
 لااااه  المعاااااد يااااوم يكاااان ي مااااه نفماااا
 يلاى عناه ا عارا  أولي يسو   كما
 أن ماا ال اولين فاي  الن  أتى  وقد

 لصاااااااحبه يااااااأتي إااااااد فااااااي وأنااااااه
 و لبسااااااه يع يااااااه وال لااااااد والملااااااك
 الااا إاار  فااي وار   ورتاا  اقاارأ ي ااال:

 كسااااي  قااااد الفااااردوب ماااان وحلتااااان
 بمااااا ف ياااا : كسااااينا ا  بماااااذا قااااا :

 

 ِمالظلاااا حناااادب فااااي   ساااايما هللا ب 
 أقااااام حاااااده قاااااد وماااااا وحظااااارا   حاااااال
 منااات م ب ااا  واحاااذر برأياااك ت ااا 
 مناااااب م كااااا  معناااااى هللا يلاااااى وكااااا 

 بااااااااااااا  غ م أقاااااااااااااوام يسااااااااااااات و نك
 فااااااالت م تاااااارداد بااااااال منااااااه وا ماااااار
 الاان م موجااب فيااه  ف وضااك  ت اا 
 مااات م الااادين فاااي  مبتاااد  كااا  مااان

 ي ااااااام لااااااام معاااااااوج منحرفاااااااا   ينفاااااااك
 باااااااال لم الااااااارحمن  ا اااااااب كأنماااااااا
 لمعتصااااام الاااااوث ى والعااااارور ميااااا ان
 مناااب م  كااا  فاااي باااه فااااقن  تفصاااي 
 عماااي لغيااار والبشااار   الماااواعظ  اااو

 سا م مان ال لاب فاي لما و و الشفا 
 حكااام ومااان علااام مااان فياااه أتاااى بماااا

 عمااااي المسااااتنير  ااااداه عاااان ل وناااه
 والاااانعم الفااااردوب يلااااى ا مااااام  يااار
 وا لاااااااااام وا نكااااااااااال الم ااااااااااام  دار
 الغماااام موقاااا  فااااي لتالي مااااا  ظاااا 

 ي ااااااام ين عناااااااه وحجيجاااااااا   مبشااااااارا  
 ال ااارم ذو الحااا  ا لاااه الوقاااار  تااااج

 الاااانعم للمناااا ل تنت ااااي كااااي جنااااا 
 ت ااااااام لااااااام ا  اااااااوان ل اااااااا لوالدياااااااه
 الاااانعم لااااذي فاشااااكر ابنكمااااا أقرأتمااااا

 

، ثـم أردف -جـل وعـال-من الوصايا العامة لطالـب العلـم أوصـى بكتـاب هللا  -رحمه هللا تعالى-لما انتهى الناظم 
 :- تعالىرحمه هللا-ذلك بالوصية بالسنة، فقال 

 -ع  وج -الوصية بكتاب هللا 
 كتااااااااا فاتاااااااا    والترتياااااااا  وبالتاااااااادبر

 

 الظلاااِم حنااادب فاااي   سااايما هللا  ب 
 



والم  ،ولكـن ألـف حـرف ،آلم حرف :))ال أقولجاء الترغيب في قراءة القرآن، وأن لقارئه بكل حرف عشر حسنات 
جـل -علـى أقـل تقـدير، والمضـاعفة مـن هللا  فـ)آلم( ثالثـة حـروف، فيهـا ثالثـون حسـنة، وهـذاوميم حرف((  ،حرف
بكرمه الواسع الذي ال يحد تصـل إلـى سـبعمائة ضـعف، وجـاء فـي حـديث تكلـم فيـه أهـل العلـم فـي المسـند:  -وعال

الحسنة إلى مليـونين حسـنة، إذا قـرأت القـرآن علـى الوجـه  ))إن هللا ليضاعف لبعض عباده إلى ألفي ألف حسنة((
تيل حصل لك من األجور الشيء الـذي ال يخطـر علـى بالـك، وال علـى بـال غيـرك، يعنـي المأمور به بالتدبر والتر 

أقــل تقــدير الختمــة الواحــدة فيهــا ثالثــة ماليــين حســنة، وعنــد جمــع مــن أهــل العلــم أن أجــر الحــروف يثبــت بمجــرد 
ية، ومـنهم مـن القراءة، ولذا يرجح بعضهم السرعة في القراءة كسبًا ألجر الحروف، وهذا قول معـروف عنـد الشـافع

 -رحمـه هللا تعـالى-يقول: ال، القراءة على الوجه المأمور بـه أعظـم أجـرًا مـن السـرعة، ولـو قلـت الحـروف، النـاظم 
 يقول: 

 كتااااااااا فاتاااااااا    والترتياااااااا  وبالتاااااااادبر
 

 الظلااااِم حناااادب فااااي   ساااايما هللا ب 
 

أجزاء بالهذ أيهمـا أفضـل؟ الخـالف  إذا قرأت في ساعة جزءًا واحدًا بالتدبر والترتيل، وقرأ غيرك في الساعة خمسة
معروف بين أهل العلم، الجمهور على أنك بالتدبر والترتيل تنال من األجر أعظـم ممـا يقـرأه غيـرك هـذًا، ولـو كـان 

 أكثر منك حروفًا، هذا قول الجمهور، وعند الشافعية أن تحصيل أجر الحروف أعظم، نعم؟
  الب:.......

 كيف؟
  الب:.......
ا، يعني افترض أن شخصًا يختم فـي الشـهر عشـر مـرات، وآخـر يخـتم فـي الشـهر مـرة واحـدة، هـذا إيه معروف هذ

الذي يخـتم عشـر مـرات أجـره مضـروبة الواحـدة فـي ثالثـة ماليـين، ثالثـين مليـون حسـنة فـي الشـهر، والثـاني الـذي 
ن قلت الكمية.  يتدبر ويرتل هذا أجر ختمة واحدة، لكنه أعظم في الكيفية وا 

 رآن إن رمـــــــــــت الهـــــــــــدىفتـــــــــــدبر القـــــــــــ
 

 فــــــــــــــــالعلم تحــــــــــــــــت تــــــــــــــــدبر القــــــــــــــــرآن   
 

يقول: قراءة القرآن علـى الوجـه المـأمور بـه تـورث القلـب مـن العلـم واإليمـان والطمأنينـة  -رحمه هللا-شيخ اإلسالم 
مواقـف حصـلت لـه  -رحمـه هللا-ما ال يدركه من ال يفعل هذا الفعل، فهذا أمر فائدته..، كثيرًا مـا يـذكر ابـن القـيم 

ب هذا، وفي أول فائدة من كتـاب الفوائـد ذكـر أنمـوذج للتـدبر وفهـم القـرآن، كتـاب الفوائـد البـن القـيم أول فائـدة بسب
فـي الهـدي يقـول:  -رحمـه هللا-مـن خـالل سـورة )ق( ابـن القـيم  -جل وعـال-ذكر أنموذجًا للتدبر، لتدبر كالم هللا 

احـدة فـي الشـهر مثالـه كمـن أهـدى درة واحـدة، وهـذا هذا الذي يختم عشر مرات في الشهر، وذاك الذي يختم مرة و 
أهدى عشر درر، أهدى عشر، وهذا أهدى درة واحدة، أو هذا حصـل لـه عشـر، وهـذا حصـل لـه درة واحـدة، فـذهبا 
إلـى الســوق وعرضـا مــا معهمـا مــن هـذه الجــواهر الثمينـة، هــذه العشـر الواحــدة بـألف، المجمــوع عشـرة آالف، وهــذه 

ه بــاع العشــر بعشــرة آالف، وهــذا بــاع الواحــدة بمائــة ألــف، هــذا تنظيــر لمــن يقــرأ بالتــدبر الواحــدة بمائــة ألــف، هــذ
 والترتيل مع قلة الحروف، والثاني مع كثرة الحروف.

بعضهم يقول: إن الذي يقرأ وال يفقه وال يعقـل هـذا مـذموم، وجـاء عـن ابـن مسـعود وغيـره ذم هـذه الطريقـة، ال شـك 
المأمور به، يعني التدبر جاء في أربعة مواضع مـن القـرآن، جـاء فـي سـورة النسـاء،  أنها في مقابل التدبر والترتيل



وجاء في سورة المؤمنـون، وجـاء فـي )ص( وجـاء فـي )محمـد( القتـال، والترتيـل جـاء فـي المزمـل، وجـاء فـي أيضـًا 
 نصوص أخرى من السنة. 

مـاذا عـن شـخص اعتـاد السـرعة والهـذ وحـاول المقصـود أن الوجـه المـأمور بـه لقـراءة القـرآن بالتـدبر والترتيـل، لكـن 
مرارًا أن يتدبر ويرتل وعجز؟ ألن العادة ال شك أنها تملك اإلنسان، يعنـي هـؤالء الـذين يسـرعون فـي السـيارات إذا 
ركب السيارة صار يمشي علـى مـا يقولـون: طبلـون السـيارة يمشـي مـائتين مائـة وثمـانين، ثـم بعـد ذلـك يـرى حـادث 

اًل قلياًل ثم يرجع إلى ما تعود، هذا نظير من تعود السرعة في القرآن، تجـده يسـرع، ثـم إذا مـر ويتأثر، ثم يرفق قلي
ْرآَن َأْم َعَلى ق ل وب  َأْقَفال َ ا{عليه:  وَن اْل   هدأ، وصار يرتـل إلـى أن يكمـل السـورة بعـد  [( سورة محمد14)] }َأَفاَل َيَتَدبَّر 

، وهذا الذي يسرع في السيارة يسرع يمشي مائة وثمانين مـائتين، فـإذا يمكن يكمل أو ال يكمل ثم يعود إلى طريقته
رأى حادث هدأ، صار يمشي سبعين ثمانين، ثم ينسى يزيـد إلـى المائـة مائـة وعشـرين وخمـس عشـر دقـائق ورجـع 

يـل خيـر إلى طريقته، فالمسألة مسألة تعود، فالذي ال يستطيع أن يقرأ القرآن علـى الوجـه المـأمور بـه بالتـدبر والترت
عــالج لــه أن يســمع، يســمع القــراءات المــؤثرة مــن القــراء المعــروفين بصــالحهم، ويجاهــد نفســه فــي التــدبر والترتيــل، 
وعرف من المتقدمين من تختلف عنده القراءة، فعنده القراءات لتحصيل الحروف، وكان يختم في كل يوم، وقـراءة 

، يتدبر كل يوم آية، ويمكن يراجع عليها كل التفاسير، للتدبر مكث فيها أكثر من عشرين سنة، يمكن كل يوم آية
 :-رحمه هللا تعالى-فال شك أن الوجه المأمور به هو التدبر والترتيل كما قال الناظم 

 كتااااااااا فاتاااااااا    والترتياااااااا  وبالتاااااااادبر
 

 الظلاااِم حنااادب فاااي   سااايما هللا  ب 
 

ن كان ظرفنا الذي نعيشه في الليل؛ ألنه أبعد عن المشاغل، وأفرغ للقلب، والمشاغل أكثر ما  تكون في النهار، وا 
قد يكون انعكس، يعني عندك من الساعة الثامنة إلى أذان الظهر هذا في الظرف الذي نعيشه مثل حنـدس الظلـم 

 في السابق، نعم؟
  الب:.......

 نعم تخلو الشوارع وال أحد يتصل، وال أحد يعترض على أحد، نعم.
مع، المستمع أجره عظـيم، ويشـتركان فـي األجـر إال أن معانـاة القـراءة يخـتص على كل حال المستمع ما هو بالسا

بها القارئ، ال سيما في حندس الظلم ألنه أخفى، وأفرغ إلى القلب والبال، وأحضـر للقلـب، لكـن مـاذا عـن حـديث: 
فــي القــراءة ألن بعــض النــاس طريقتــه  ؟))الجــاهر بــالقرآن كالجــاهر بالصــدقة، والمســر بــالقرآن كالمســر بالصــدقة((

}َوَ  : -جـل وعـال-سرًا، ال يسمع منه وال حرف، وبعض الناس يجهر، أيهما أفضل؟ يعني ما جـاء  فـي قـول هللا 
يـدل علـى أن التوسـط هـو المطلـوب،  [( سـورة اإلسـراء111)] َتْجَ ْر ِبَصاَلِتَك َوَ  ت َ اِفْ  ِبَ ا َواْبَتِ  َباْيَن َذِلاَك َساِبيال {

على أن المسر بالقراءة أفضل، لكن هل المسر بالقراءة والجاهر بهـا فـي الحـديث يعنـي فـي  لكن هذا الحديث يدل
كيفية األداء أو في االستخفاء عن الناس؟ نعم االستخفاء عن الناس، المقصود أن يقرأ في مكان يستخفي به عن 

ق بصـدقة فأخفاهـا حتـى ))رجل تصدالناس، كما أنه يتصدق بصدقة ال يعلمها أحد، كما جاء في حديث السبعة: 
فالمســر بــالقرآن الــذي يتخــذ مكانــًا بعيــدًا عــن نظــر النــاس ال شــك أنــه أقــرب إلــى  ال تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه((

اإلخالص، وأدعى إلى حضور القلب، بخالف من كانت قراءته في مجامع الناس، لكن إذا كـان ممـن يقتـدى بـه، 
قراءة القرآن عندهم، يعني يخيل لطالب العلم اآلن أن المشايخ ما وطالب العلم يرون أهل العلم ليس هناك وقت ل



يقــرؤون قــرآن، أول النهــار فــي الــدوام، ثــم بعــد ذلــك يرتــاحون، ثــم دروس، ثــم اجتماعــات، ثــم نــوم وهكــذا، هــم لهــم 
نصيب من التعبد من قيام ومـن تـالوة مـا فـي إشـكال، لكـن أيـن هـذا مـن عمـل المتقـدمين الـذين ديـدنهم النظـر فـي 
عهد هللا والنظر فـي كتابـه؟ يوجـد مـن شـيوخنا المعاصـرين اآلن مـن يضـاهي المتقـدمين فـي تـالوة القـرآن، مـع أنـه 
قائم بأعمال كبيرة جدًا، يداوم دوام كامل، وله أيضًا دروس، وله ارتباطات واجتماعـات، ومـع ذلـك يقـرأ القـرآن فـي 

طــالب العلــم يحتــاجون إلــى قــدوات، ولــذلك نجــد  ثــالث، لكــن مــا يلــزم أن يكــون علــى مــرأى مــن طــالب العلــم، نعــم
كثير من الحفاظ قراءة القرآن لـيس لهـا نصـيب عنـدهم، يقـرؤون فـي العلـوم األخـرى أضـعاف أضـعاف مـا يقـرؤون 
القرآن، بل يتعجب بعضهم إذا جاء إلى المسجد ووجد الشيخ يقرأ فقال له: أنـا أريـد معـي كتـاب اقـرأ عليـك، فيقـول 

غول، ثم يتعجب هذا الطالب يقول: مشغول وهو جالس يقرأ قرآن! يعني سمعت هذه بالحرف، الشيخ: وهللا أنا مش
سمعت مـا هـي افتراضـيه، كـأن القـرآن ال نصـيب لـه مـن عمـر اإلنسـان، فـإذا كانـت قـراءة القـرآن فـي المجـامع فـي 

لعلم، يقتـدي بـه عامـة المساجد في المواضع الذي يجتمع فيها الناس من قبل القارئ ليقتدى به، يقتدي به طالب ا
النـاس، يقتـدي بـه أهـل الغفلـة، فـال شـك أن لـه مـن األجـر مثـل أجـورهم، وهـذا قـد يعـرض لألمـر المفـوق مـا يجعلـه 

 فائقًا.
 .-إن شاء هللا تعالى-لعلنا نستأنف الوصية بكتاب هللا غدًا 

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (5) حافظ حكمي -المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد: 
في وصيته  ،في وصيته النافعة الماتعة الجامعة الميمية -رحمه هللا-الناظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي  فيقول

 يقول: ،وبدأنا بشرحه ولم نكمل ،الذي قرأنا منه ما قرأنا باألمس -عزَّ وجل-لطالب العلم بكتاب هللا 
 والترتياااااااا  فاتاااااااا   كتااااااااا وبالتاااااااادبر

 ج

 ب هللا   ساااايما فااااي حناااادب الظلااااِم 
 
 

وبينا بعض ذلك،  ،وفيه الحث على قراءة القرآن على ما جاء في النصوص ،هذا وقفنا عنده باألمس وقفة مناسبة
يعني بالتدبر والترتيل،  ،وقلنا: إن التدبر والترتيل هو الوجه المأمور به، يعني قراءة القرآن على الوجه المأمور به

جر الحروف مرتب على مجرد صل له أجر الحروف؛ ألن أفقد يح رأ بخالف ذلك دون تدبر وال ترتيلوأما من ق
لم حرف، بل ألف حرف، والم : ا))من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، ال أقول القراءة

 فيها ثالثون حسنة. (لمـ)اف حرف، وميم حرف((
 ،مسألة خالفية بين أهل العلم؟ نىوالخالف بين أهل العلم في المراد بالحرف هل هو حرف المبنى أو حرف المع

ن المراد بالحرف حرف المبنى فالختمة الواحدة كما ذكرنا : إواألثر المترتب على الخالف كبير؛ ألنه إذا قلنا
ذا قلنا وال الربع حرف المعنى قلنا: إنه ال يثبت  ،إن المراد الحرف :باألمس فيها أكثر من ثالثة ماليين حسنة، وا 

وهذا الذي  ،ي سبعمائة ألف حسنة الربع تقريبًا، وكثير من أهل العلم يرجح حرف المبنىيعنمن هذا األجر، 
يتمناه كل قارئ للقرآن لتكثر حسناته، ومنهم من يقول: إن المراد بالحرف حرف المعنى، وكالم شيخ اإلسالم 

شر أيضًا كأنه يميل إليه، يومئ ويرشد إليه، كأنه يميل إلى أن المراد بالحرف حرف المعنى، وابن الجزري في الن
كم حرف هذه؟ في الحديث ثالثة حروف، لكن لو  (لم)ا -عليه الصالة والسالم-بدليل المثال الذي ذكره النبي 

لو أردنا حروف  ،لكن فيها الهمزة والالم والفاء ،ألف حرف ،نظرنها من حيث المبنى وجدناها تسعة حروف
ألف حرف، الم حرف، وهي من حروف المبنى  ،رف واحدالمبنى صارت ثالثة حروف، وهي في الحديث ح

ن المراد بالحرف حرف المبنى قلنا: تسعة حروف وليست ثالثة : إثالثة حروف، ميم حرف مثلها، فإذا قلنا
ألم  [فيل( سورة ال1)] }َأَلْم َتَر َكْيَ  َفَعَ  َراَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِ { (ألم)و (لم)ا :حروف، ولذلك هناك فرق بين أن تقول

  ، حرفان.النافية (لم)الهمز همزة االستفهام و ،ثالثة حروف مبنى، لكنها في حروف المعاني اثنان
)كيف( حرف واحد باعتبار المعنى، وثالثة حروف باعتبار المبنى، والترجيح في مثل هذا فيه صعوبة؛ ألن 

وجوده وكرمه  -جل وعال-هللا  الحرف كما يطلق على هذا يطلق على هذا على حد سواء، لكن ثقتنا بفضل
أعظم من ثقتنا بعلم شيخ اإلسالم، وال نستطيع أن نقول أكثر من هذا، فعلى اإلنسان أن يستكثر وأجره على هللا 



يعني المسألة تحتاج تتوقف على القدر الذي يقر في قلب اإلنسان من  ،، ولن يقف األمر عند هذا-جل وعال-
 إلى أضعاف كثيرة. ،واعتبار، تصل المضاعفات إلى سبعمائة ترتيل وفهمبر و ومن تد ،تعظيم لكالم هللا تعالى

 :-تعالى رحمه هللا-يقول 
 بمحكماااااااه حكاااااام برا يناااااااه واعماااااا 

 
 ج

 ................................... 
 

 األدلة التي تدلك على ما يطلب منك، عليك أن تحكمها في نفسك وفي غيرك. "حكم برا ينه"
النصوص المحكمة الواضحة البينة التي ال خفاء فيها  "واعم  بمحكمه" واضح البينلمحكم الا "واعم  بمحكمه"

 عليك أن تعمل بها، بخالف المتشابه، فسلم وال تتبع هذا المتشابه كما يفعل أهل الزيغ فتهلك.
 قاااااد حاااااده أقاااااِم وماااااا حاااااال  وحظااااارا      ....................واعم  بمحكمه

 

 ي أقم حدوده وال تتعد حدوده.يعن ""وما قد حده أقِم
 الصااار ه و  بالن ااا  وا لاااب معانياااه

 

 منااات ِم ب ااا  واحاااذر برأياااك ت ااا  
 ج

مثل ما ذكرنا باألمس أن التفسير ينبغي أن يكون على الجادة عند أهل التحقيق  الصر ه" بالن   وا لب معانيه"
 تابعين واألئمة.ثم بأقاويل السلف من الصحابة وال ،ثم بالسنة ،فسر القرآن بالقرآني  

 الصااار ه و  بالن ااا  وا لاااب معانياااه
 

 برأيااك....................... ت اا  
 ج

 .ألن التفسير بالرأي مذموم
 ................................و 

 

 منااات ِم ب ااا  واحاااذر برأياااك ت ااا  
 

رآن بغير علم فليتبوأ مقعده ))من قال في الق :وتكلمنا أمس عن التفسير بالرأي والتفسير باألثر، وجاء في الحديث
 وعن جندب قال: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ". ،خرجه الترمذي عن ابن عباس من النار((

 ف اا  منااه بمحاا  الن اا  علماا َ  فمااا
 
 
 ج

 ................................... 

رآن من ال عنده شيء من اآللة التي ألنه فرق بين أن يفسر الق ؛يعني بمحض النقل ال تقل برأيك يعني المجرد
يجب أن تتوافر في مفسر القرآن، هذا ال يجوز له أن يفسر، لكن شخص قرأ التفاسير، وعنده من العلوم ما يؤهله 
للتفسير، قرأ التفاسير، تفاسير السلف، والتفاسير األخرى المتعلقة بفنون من فنون القرآن، متعلق بإعجاز، متعلق 

ئل عن معنى سر بها القرآن، قرأ منها ما يكفيه، فهذا إذا س  متعلق بالفروع الكثيرة التي ف   ،كامبإعراب، متعلق بأح
ن لديه ملكة من خالل نظره في التفاسير الموثوقة عند أهل العلم آية ولم يستحضر ما قاله شخص بعينه إنما تكو  

ل كلمة استفادها إلى مصدرها، يعني فرق تتكون لديه ملكة يستطيع أن يفهم القرآن بها، ولو لم يستطع أن يرد ك
بين هذا وبين من يأتي وال عالقة له بالقرآن، وال بالعلم الشرعي، ثم يقول: الكالم عربي ونحن نفهم، نقول: ال، 

في شرح كالم  أو -جل وعال-فرق بين هذا وهذا، يعني إدامة النظر في كالم أهل العلم في تفسير كالم هللا 
ال  ،هذه تولد ملكة عند طالب العلم يستطيع أن يتعامل مع النصوص من خاللها -والسالم عليه الصالة-رسوله 

وصار يضرب من الفنون بما يعينه على فهم كالم  ،سيما إذا كانت لديه األهلية، يعني أخذ من كل فن ما يكفيه
سبق إليه، ويدل بكالم لم ي  ولو قال في القرآن من خالل هذه الملكة  ،-عليه الصالة والسالم-هللا وكالم رسوله 

ير، ويقول: لكن ال يأتينا من ال عالقة له بالعلم ال من قبيل وال من دب ))رب مبلغ أوعى من سامع(( :على هذا



وبعد االختالط باألمم األخرى،  حقائق العرفية في بلده بعد المسخونفهم، ثم ينزل ال الكالم عربي، ونحن عرب
ووجد من  وقد تكون مخالفة، ،الشرعية التي قد تكون موافقة للحقائق اللغوية وينزل هذه الحقائق على الحقائق

لماذا؟ ألنهم لم ينطلقوا من تفاسير األئمة، لكن  ذين فسروا القرآن بالرأي العجائب؛ال بعض المفسرين المعاصرين
سبق إلى هذا ولو لم ي   ،ئل عن معنى آية وأجاب هذا عنده األهليةطالب العلم الذي له عناية بتفاسير األئمة وس  

خرج من ؛ ألن اإلتيان بحرف الترجي ي  في حقه أن يقول: لعل المراد كذاالقول، لكن ال يأتي من فراغ، واألحوط 
لما ذكر السبعين األلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب،  -عليه الصالة والسالم-؛ ألن النبي العهدة

ل: لعلهم كذا، ومنهم من قال: لعلهم من ولد في اإلسالم، ولعلهم من الصحابة منهم من قا يبينودخل ولم 
ولم يثرب عليهم؛ ألن اإلتيان بحرف  -عليه الصالة والسالم-صحب النبي، ولعلهم كذا، فخرج عليهم النبي 

ب ، المقصود أنه يفرق بين من له عناية بكتا-جل وعال-الترجي ال يعني الجزم، اإلشكال في الجزم بمراد هللا 
، وتكونت لديه األهلية من خالل الخبرة والدربة والممارسة لكالم األئمة، وبين شخص ليس له -جل وعال-هللا 

 أدنى ارتباط بكالم األئمة.
 فمااا علمااَ  بمحاا  الن اا  منااه ف اا 

 

 مناااااب ِم كااااا  هللا معناااااى يلاااااى وكااااا  
 

قة التي ال تستطيع أن تدرك ، ال تخض في األمور المنبهمة المستغل-جل وعال-يعني فوض األمر إلى هللا 
بغير علم فليتبوأ  -برأيه-))فمن قال في القرآن  ، فال تقل برأيك-جل وعال-كنهها ومداها، هذا اتركه إلى هللا 

 .مقعده من النار((
 و  فاحذرناااااه كفااااار فياااااه المااااارا ثااااام

 

 بااااااااااااا  غ م أقاااااااااااااوام يسااااااااااااات و نك 
 

خرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة، والمراد  كفر(())المراء في القرآن وجاء في الحديث:  كفر" فيه المرا ثم"
بالمراء إما االمتراء وهو الشك، االمتراء فيه والشك، والقرآن ال ريب فيه، وال شك وال ارتياب، أو المراء الجدال 

 في كتابه. -جل وعال-العقيم الذي يوصل في نهايته إلى جحد ما أثبته هللا 
 و  فاحذرناااااه كفااااار فياااااه المااااارا ثااااام

 

 بااااااااااااا  غ م أقاااااااااااااوام يسااااااااااااات و نك 
 

 .أهل الزيغ الذين يتتبعون المتشابه، أو الذين أشار إليهم فيما تقدم
 ...................................  د  عنك ما قاله العصري منتحال  

 

يعني بعض المعاصرين أعمل رأيه في النصوص، فصار يضرب يمينًا وشمااًل وال يصيب المراد، قد يصيب 
 هوي السامع، يكون لديه من البيان، وكالمه قد يست-جل وعال-لكن هذا بغير علم يتخبط في كالم هللا المراد 

ن كان في  ،ولديه من البالغة ما يستطيع فيه سبك الكالم وضبط الكالم، فالقارئ يستهويه مثل هذا الكالم وا 
 الحقيقة زائغًا.

 من جااارا   صااااح ياااا كااان منا ياااه وعااان
 

 ................................... 
 ج

 ورخم فحذفت الياء ياء المتكلم وآخر الكلمة التي هي الباء. ،يعني يا صاحبي
 من جااارا   صااااح ياااا كااان منا ياااه وعااان

 

 فااااااالت ِم تاااااارداد منااااااه بااااااال وا ماااااار 
 ج



يعني امتثل األمر بدون تردد، واجتنب النهي بدون خيرة، كما قال ابن مسعود وغيره: "إذا  بال ترداد فالت م""
أو شر تنهى عنه"  ،فإنما هو إما أن يكون خير تؤمر به }َيا َأيَُّ ا الَِّذيَن آَمن وْا{يقول:  -جل وعال-معت هللا س

 ال تتردد في االمتثال. وحينئذ  
 و  لإللااااااااه فااااااااو  تشااااااااابه ومااااااااا

 

 الااان ِم موجاااب فياااه ف وضاااك ت ااا  
 ج

ن اختلف أهل العلم هذا ال تتعب في إدرا المتشابه الذي ال يعلمه إال هللاوما تشابه،  كه، فالقول في المتشابه وا 
 وهل الواو في {ِي َّ َّللا   }وهذا يتبع الوقف في  ؟يعني هل الراسخون في العلم يعلمون المتشابه أو ال يعلمون 

وَن{ عاطفة يقول: الراسخون في العلم يعلمون  :عاطفة أو استئنافية؟ فالذي يقول [( سورة آل عمران7)] }َوالرَّاِس  
، حتى الراسخين في العلم دورهم -جل وعال-استئنافية يقول: ال يعلم المتشابه إال هللا  :متشابه، والذي يقولال

جل -يقولون: آمنا به فقط، وعلى كل حال التشابه واإلحكام أمور نسبية، فينظر في أقوال أهل العلم في مراد هللا 
وصول إلى قول راجح صائب فيها، صارت بالنسبة له في هذه اآلية، فإذا استغلقت عليه، ولم يستطع ال -وعال

ذا بان له معناها من خالل كالم أهل العلم صارت من المحكم.  من المتشابه، وا 
 و  لإللااااااااه فااااااااو  تشااااااااابه ومااااااااا
 ي  رفااااااه   اااااا  ذي قااااااول ت اااااا  و 

 

 الااان ِم موجاااب فياااه ف وضاااك ت ااا  
 ماااات ِم الاااادين فااااي مبتااااد  كاااا  ماااان

 

ى القلوب، وأهل البدع وأهل الزيغ تجد كثيرًا منهم قد أعطي من الذكاء ما ولها نفوذ إل ،يعني البدع لها بريق
ذا قرأت في كالم الولوج إلى القلوب، لكنه لم يعَط يستطيع به  الزكاء الذي به يفرق بين القول الحق والباطل، وا 

ته الضالل أهل الكالم انبهرت، لكن إذا عرضته على ميزان الكتاب والسنة ما وجدت شيء، ووجدت في نهاي
 كثير منهم ندم عند موته. ،المبين، حتى أن هؤالء المتكلمين كثير منهم رجع

 ي  رفااااااه   اااااا  ذي قااااااول ت اااااا  و 
  فااال المبااين حيااران ضاا  عاان الحاا 

 

 ماااات ِم الاااادين فااااي مبتااااد  كاااا  ماااان 
اااااااِم لااااااام معاااااااوج منحرفاااااااا   ينفاااااااك  َي  

 

ع ذلك اتباعه للمتشابه وانصرافه عن النصوص ويحتاج إلى استقامة، لكنه م ،أو لم ي قم، المعوج يحتاج إلى إقامة
المحكمة عن نصوص الوحيين، وعنايته بغيرهما، وطلبه الحق من غيرهما، يجعله يصل إلى هذا الحد حيران، 

 .كثير منهم أعلن الحيرة في آخر حياته
  فااال المبااين حيااران ضاا  عاان الحاا 

 ي ااار ه قاااام مااان الاااذي ال تااااب  اااو
 
 

ااااااا لااااااام معاااااااوج منحرفاااااااا   ينفاااااااك   مَي  
................................... 

 

 .القرآن كالم هللا
 جج  ي ااار ه قاااام مااان الاااذي ال تااااب  اااو

 باااااااال لِم الااااااارحمن  ا اااااااب كأنماااااااا 
 
 ج

ألنه كالمه، يعني إذا أرسل لك شخص كتاب خط رسالة أرسلها لك  ت تقرأ القرآن كأنك تخاطب الرحمنيعني وأن
 ،يخاطبك بكالمه -جل وعال-ن هو يخاطبك بهذا الكالم، هللا بخطه وقلمه ووجهها إليك من فالن إلى فال

 بكتابه.
 جج  ي ااار ه قاااام مااان الاااذي ال تااااب  اااو

 باااااااال لِم الااااااارحمن  ا اااااااب كأنماااااااا 
 
 ج



ألنه كالمه، فأنت تقرأ كالم هللا بدون واسطة منه إليك، لكن مع األسف أننا ال نقيم وزنًا لهذا  كأنه يشافه الرحمن
أو أي سورة من القرآن، أو نقرأ في  ًا، وال فرق بين أن نقرأ سورة هودثر، وال يحرك فينا ساكنالكالم، ونقرأه وال نتأ

ن المسئولين : إجريدة أو نسمع شريط، أو نسمع أخبار ما في فرق عندنا، نقرأ القرآن وكأنه ال يعنينا، وقلت مراراً 
ية للعمل بموجبه، يستلمه مدير هذه إذا جاءهم نظام جديد ممن فوقهم يرسل هذا النظام إلى الجهات الرسم

الجهة، يستلمه في آخر الدوام، يقول: نتركه إلى الغد؟ ال، مباشرة يفتحه ويشوف هذا جاء من الجهات العليا، 
من الغد يجمع له الوكالء ورؤساء األقسام يقرأ عليهم ويقرؤون عليه،  ،ويتأمله حرفًا حرفًا، هذا في آخر الدوام

ال طلبوا اللوائح التفسيرية، هذا ما هو الواقع؟ هذا الواقع، لكن  إن فهموه بها ونعمتهم، ويتدارسونه فيما بين وا 
هل نصنع فيه شيء مما نصنعه في مثل هذه األنظمة؟ هذه أنظمة  -جل وعال-جاءنا هذا الكتاب من هللا 

، لكن هذا الكتاب الذي مخلوقين، وقد يبدو لك مالحظات على هذا النظام ترفعها إلى الجهات يدرسونها ويعدلون 
 .ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه

 ي ااار ه قاااام مااان الاااذي ال تااااب  اااو
 الا  و المتين الحب   و الصراط  و

 باااااااال لِم الااااااارحمن  ا اااااااب كأنماااااااا 
 لمعتصاااااِم الاااااوث ى والعااااارور ميااااا ان

 ج
 

ى الصراط المستقيم، والمستقيم الصراط المستقيم القرآن، فإذا امتثلت القرآن فأنت على الجادة عل ،هذه صفاته
في كتب  -جل وعال-وتطلب مرضاة هللا  ،أقرب طريق يصل بين نقطتين، يعني بداًل من أن تذهب يمين وشمال

إلى الصراط المستقيم هو القرآن  -جل وعال-فأقرب طريق يوصل إلى هللا  ،فالن وعالن من أهل العلم
 لن يضل ولن يقطع ألنه متين. الذي من تمسك به المتين" الحب   و الصراط " و

 لمعتصاااااِم الاااااوث ى والعااااارور ميااااا ان  الا  و المتين الحب   و .........
 

هو الميزان الذي توزن به األعمال بدقة، ولما كانت الموازين شرعية صارت الرفعة ألهل الدين وأهل الفضل 
 وهللا المستعان. ،افل ووضع األعاليوأهل الخير، ولما اختلت الموازين اختلت النتائج تبعًا لها، فرفع األس

 "لمعتصِم الوث ى والعرور الا * مي ان " و
 واالعتصام به مع السنة هو الكفيل بالثبات لإلنسان على الجادة.

 التا  و الحكيم الذكر  و البيان  و
 

 مناااب ِم كااا  فاااي باااه فااااقن  تفصاااي   
 
 

البيان من القرآن في موضع آخر، فإن لم نجد فمن  البيان قد يكون فيه إجمال، لكن من أين نطلب البيان؟ نطلب
 .-جل وعال-الذي وظيفته البيان، بيان ما جاء عن هللا  -عليه الصالة والسالم-سنة النبي 

 لغيااار عماااي والبشااار   الماااواعظ  اااو  ج  لمااااااادكر   والاااااااذكر   البصاااااااائر  اااااااو
 
 

ْرآِن{ ْر ِباْل    .[( سورة ق46)] {}َمن َيَ ا   َوِعيدِ لكن من؟  [( سورة ق46)] }َفَذكِ 
 و ااااااد   بينااااااا   المناااااا ل نااااااورا    ااااااو

 

 سا ِم مان ال لاب فاي لما و و الشفا  

 

ل   ْرآِن َما   َو ِشَفا }َون َن ِ   .[( سورة فصلت44)] }ق ْ    َو ِللَِّذيَن آَمن وا   د   َوِشَفا { [( سورة اإلسراء71)] {ِمَن اْل  
 عملااااااوا يذ ا يمااااااان  ولااااااي ل نااااااه

 ج

 حكاااِم ن علااام ومااانبماااا أتاااى فياااه مااا 
 



ِفي آَذاِنِ ْم َوْقٌر َو  َو َعَلْيِ ْم } كما جاء {}َوالَِّذيَن َ  ي ْ ِمن ونَ  [( سورة فصلت44)] }ق ْ    َو ِللَِّذيَن آَمن وا   د   َوِشَفا {
  .[( سورة فصلت44)] َعم ى{

 عمااى   ف ااو أمااا علااى ماان تااولى عنااه
 

  ااااداه المسااااتنير عمااااي عاااان ل وناااه 
 

ر ه  َيْوَم  القيامة أعمىن القرآن يحشر يوم الذي يعمى ع ا َوَنْحش  }َوَمْن َأْعَرَ  َعن ِذْكِري َفِإنَّ َله  َمِعيَشة  َضنك 
ن كان مبصرًا في الدنيا يحشر يوم ا [( سورة طـه114)] اْلِ َياَمِة َأْعَمى{  لقيامة أعمى؛ ألنه عمي عن القرآنيعني وا 

بالربا  -جل وعال-هذا يبعث أعمى، ومن حارب هللا  -جل وعال- وأعرض عن القرآن، كما أن من حارب هللا
 يبعث يوم القيامة مجنونًا كالذي يتخبطه الشيطان من المس.

 لااااه المعاااااد يااااوم يكاااان ي مااااه فماااان
 ج

 والاااانعِم الفااااردوب يلااااى  يااار ا مااااام 
 

 يعني يقوده إلى جنات النعيم، يكون القرآن قائدًا له إلى الفردوس وجنات النعيم.
 وا لااااااااااِم وا نكااااااااااال دار الم ااااااااااام     يلاى عناه ا عارا  أولي يسو  كما 

 ج

نسأل هللا -أو يكون يتبع المعرض عنه فيزج في قفاه إلى النار  ،إما أن يكون سائقًا وقائدًا إلى جنات النعيم
 .-العافية

 ال ااولين أن مااا فااي الاان  أتااى وقااد
 

 موقااااا  الغماااااِم فاااااي لتالي ماااااا ظااااا  
 

يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-والترمذي عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول هللا  أحمدأخرج اإلمام مسلم و 
قال: وضرب لهما رسول  ))يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران((

أو  ))كأنهما غيايتان((أو  ))كأنهما غمامتان((قال:  ،ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .تحاجان عن صاحبهما(( ،))كأنهما فرقان من طير صوافأو  ))كأنهما ظلتان سوداوان((

سااااي  قااااد الفااااردوب ماااان وحلتااااان  ك 
 

 ت ااااااِم لاااااام ا  ااااااوان ل مااااااا لوالديااااااه 
 
 ج

 .يعني من حرص على أن يحفظ ولده القرآن يكسى يوم القيامة حلتان من الفردوس
 كسااااي  قااااد الفااااردوب ماااان وحلتااااان

 

 ت ااااااِم لاااااام ا  ااااااوان ل مااااااا لوالديااااااه 
 
 ج

ال يخيب اآلمال وال يضيع األعمال؛ ألن بعض  -جل وعال-هذا إذا سعيا في حفظه للقرآن، وال شك أن هللا 
ويبذل جميع األسباب من أجل أن يحفظ ولده القرآن وال يتم ذلك، وله أجر  ،الناس يحرص أشد الحرص

وقد حدثني بنفسه يقول: وهللا ما علمت أن األوالد يحفظون القرآن حتى  ،دهالمجاهدة، وبعض الناس مهمل ألوال
رمت وكان من بين الحفظة اثنان من أوالده، على كل حال فضل هللا ال يحد، لكن الذي ال دعيت إلى الحفل وك  

ْسَعَ ا{يبذل ال يستحق، والذي يبذل ويعجز  ا ِي َّ و  جل -والنتائج بيد هللا  [( سورة البقرة175)] }َ  ي َكلِ    َّللا   َنْفس 
 .-وعال

 بمااااا ف ياااا : كسااااينا ا  بماااااذا قااااا :
 

 الاااانعِم لااااذي فاشااااكر ابنكمااااا أقرأتمااااا 
 ج

))أو ولد  :ومنها ))إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث(( :وجاء في الحديث ،الولد حينما يدعو لوالديه
أو العكس بذل ما يعينه على الفساد، فالوصف  ولدصالح هذا الإذا لم يكن بذل السبب في  صالح يدعو له((

الذي هو الصالح ال شك أن الولد إذا كان صالحًا مظنة أن تجاب دعوته، ما لم يكن ثم مانع من قبل الوالد، 



َما َكَما َراََّياِني َصِغير ا{ :-جل وعال-ولذا جاء في قول هللا  بِ  اْرَحْم   يعني لهذه العلة،  [راء( سورة اإلس14)] }َوق   رَّ
ن وجد ، أهمله وضيعه، وخان األمانة فيه، ال يستحق مثل هذه الاً لكن إذا كان الوالد ما رباه صغير  دعوة، وا 

 حول دون االستجابة، فهناك أسباب وهناك موانع.لكن المانع من قبل األب قد ي   السبب بدعوة الولد
 انتهى المقروء؟
  الب:.......
 ؟تإلى أين قرأ

 ب:....... ال
 بمااااا ف ياااا : كسااااينا ا  بماااااذا قااااا :

 

 الاااانعِم لااااذي فاشااااكر ابنكمااااا أقرأتمااااا 
 ج

 كمل.
  الب:.......

 إي نعم.
 ال ااولين أن مااا فااي الاان  أتااى وقااد

 لصاااااااحبه يااااااأتي وأنااااااه فااااااي إااااااد
 ج

 موقااااا  الغماااااِم فاااااي لتالي ماااااا ظااااا  
 ي اااااااِم ين عناااااااه وحجيجاااااااا   مبشااااااارا  

 

ي حجيجًا عنه مخاصمًا يوم القيامة، وكما جاء في سورتي البقرة وآل وال ينام عنه، يأت أن يقم بحدوده، ويقم به
 عمران تحاجان عن صاحبهما، والقرآن إما حجة لك أو حجة عليك.

 تااااج و لبساااه يع ياااه والملاااك وال لاااد
 

 ال ااااااارِم ذو الحااااااا  ا لاااااااه الوقاااااااار 
 

 ما.يلبس تاج الوقار كما أن الوالدين أيضًا يكسون الحلتين اللتين سبق الكالم عنه
 الاااانعِم للمناااا ل تنت ااااي كااااي جنااااا   الا إر  في وار   ورت  اقرأ ي ال:

 

اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية  يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة:المنزل الذي فيه النعم النعيم المقيم، 
 ،دار الدنيا))اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه، ويقال لصاحب القرآن أيضًا: 

فالذي معه من القرآن الكثير يستمر يقرأ ويرقى ويرتل كما كان يرتل في  فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها((
والذي معه من القرآن ويسرع في قراءته في الدنيا يسرع في قراءته في اآلخرة، وال شك أن القرآن بالترتيل  ،الدنيا

يقرأه في اآلخرة هذًا فينتهي ما عنده، أو  ن هذًا في الدنياقرأ في القرآتطول مدته، فتطول مدة الصعود، والذي ي
فال يستمر صعوده، وقد جاء في الحديث عند  ،يكون ما عنده إال شيء يسير، فينتهي ما عنده في مدة يسيرة

َِ كان أو ترتياًل((أحمد والدرامي:  يستمر يقرأ ألنه  ال شك أن الذي يقرأ ترتيالً  ))اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا هذًا
أو بسبب قلة ما عنده  تنتهي القراءة عنده بسبب سرعته قرأ في الدنيا، لكن الذي يقرأ هذاً تطول القراءة كما كان ي

 ؟من القرآن، فال يستمر في صعوده مثل الذي يقرأ القرآن كاماًل على طريق الترتيل، نعم
  الب:.......

يعني  ؟هل هو الحافظ أو غير الحافظ أو الجميع ؟له: اقرأ وارق ورتل نعم هذا سؤال وارد، يقول: من الذي يقال
ون وهم يرقون ويصعدون؟ يعني ال شك أن ظاهر اللفظ أنه للحافظ، الحفاظ مصاحف يقرؤ هل يوجد هناك لغير 



لن يقصر دون  -جل وعال-وحاول حفظ القرآن وعجز، ال شك أن فضل هللا  ،لكن من كانت له عناية في القرآن
 نعم. ،، لكن عليه أن يبذل السببهذا
 سم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 في ميميته: -تعالى رحمه هللا-قال العالمة حافظ 
 معجااااااا ر باااااااال رآن وحسااااااابك كفاااااااى
 إياااااار و  تباااااادي  قاااااا  يعتااااااره لاااااام

 عاااااااوج ذي عراياااااااا  إيااااااار م يمناااااااا  
 نباااااأ مااااا  لألحكاااااام التفاصاااااي  فياااااه

 باااااه    المعااااااد آياااااا  قاااااوار  فاااااانظر
  اا  الشاار عة أحكااام شاارح بااه وانظاار

 لاااه ا ناااام ي ااادِ  ولااام صاااالح مااان أم
  دايتااااه عاااان ن ياااارا   يغنااااي كااااان أم

 عباااااااااار عظااااااااااة أمثالااااااااااه أ باااااااااااره
 لتسااامعه أصاااغ  يذ الجااان تلباااح لااام
 عباااار ماااان حااااا  قااااد مااااا أ باااار هللا
 بالإتااااااااااه أعياااااااااا  يذ أ باااااااااار وهللا
 معارضاااااة يبااااادي أن مرا ملحاااااد كااااام

 قصاادوا ومااا رامااوا لمااا بعاادا    ي ااا 
 وجاااااو  م أمااااااني م شاااااا    ابااااا 
 و م ال ديم في قر شا   تحد  كم قد

 واحاااااااااادر ثاااااااااام وبعشاااااااااار بمثلااااااااااه
 اجتمعااوا لااو يااأتوا لاام وا نااب الجاان

 قائلااااااه العاااااار  ورب أنااااااى وكياااااا 
 تصاااااوره فيضاااااا   و   ل اااااا   ماااااا كاااااان

وأن لااااااااه          قااااااااو    رانااااااااا قالااااااااه باااااااا 
           شاااااااااا در د وا ماااااااااالكيشااااااااا  وهللا

 منصااااارِم إيااااار دوماااااا   لااااادينا دامااااا  
 عاااان سااااأم فااااي كثاااارر التاااارداد وجاااا 
 ال اادم فااي التن  اا  فااي جااا  مصاادقا  

 ا ماام عمااا ساايأتي وعاان مااا  ماان
 يرم وعاان عاااد   عاان قاا  وانظاار لمااا

 منفصاام تاار  ب ااا ماان عااوي  إياار
 يلاااام ولاااام ولاااام ي جاااار  لااااك أم باااااب
 نظام مان ا ر  أ ا  ماا عناد جمي 
 صااااامم لاااااذي عجاااااب ساااااح ا   هوكلااااا

 مااااااان م ل اااااااوم م ناااااااذرا   ين باااااااادروا
عجاااااا  بياااااان ومااااان  حكااااام ومااااان وا 

 والعجااااااام للعااااااارب تركيباااااااه وحسااااااان
 والااااااارإم وال ساااااااران بالاااااااذل فعاااااااادج

 باااااااذل م باااااااا وا ل اااااااد تمناااااااوا وماااااااا
 ال ااااايم  دياااااه عااااان قلاااااوا م  اإااااا 
 كل ااااام ال لااااا  باااااين البالإاااااة أ ااااا 
 ا ماااار لاااام يااااارم ذا يرومااااوه يذ فلاااام

 ملمااااااااثل  انضااااااااموا ولااااااااو بمثلااااااااه
 وسااامي لاااه شااابه عااان جااا  سااابحانه
 نسااااااااااام ذي تعبياااااااااار و    نبينااااااااااا  
 الف اااام قلباااه المسااااتي ظ علااااى وحياااا  
 والعجاام ماا مني العراااان ماا  والرساا 

 
 ج

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
 معجااااااا ر باااااااال رآن وحسااااااابك كفاااااااى

 

 ................................... 
 ج

أطأ رأسه كل بليغ، والعرب عرفوا بالبالغة والفصاحة، وتحداهم اإلعجاز في القرآن أمر أذعن له كل فصيح، وط
أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فما  -جل وعال-هللا 



استطاعوا، ولو كان بمقدورهم مجتمعين أن يأتوا بمثله ما قصروا؛ ألن اإلنسان في موضع التحدي ال سيما من 
ولم يستطيعوا، ولو كان بعضهم لبعض  ما يستطيع، ومع ذلك أعلنوا العجزالفه ال شك أنه سوف يبذل أقصى مخ

-لو اجتمعوا، لو اجتمع اإلنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، فهو معجزة النبي  ،ظهيرًا، لو تظاهروا
بقاء إلى يوم القيامة، الدائمة المستمرة إلى قيام الخالدة، وهو المناسب لنبوته التي لها ال -عليه الصالة والسالم

وتنقضي بانقضاء أدوارهم، لكن لما كانت  ،وتناسب عصورهم ،الساعة، واألنبياء لهم معجزات تناسب أوقاتهم
لى الناس أجمعين صارت المعجزة الكبرى هذه  ،خالدة إلى قيام الساعة -عليه الصالة والسالم-رسالة النبي  وا 
تحدى  -جل وعال-إلى أن يرفع في آخر الزمان، قد يقول قائل: هللا  ..،ن الكريم الخالد إلى قيامالمعجزة القرآ

( 11)] {}ث مَّ َنَظرَ بالقرآن، وتحدى بعشر سور، وتحدى بسورة، لماذا لم يتحدى بآية؟ ألن اآلية منها القصيرة جدًا 
َتاِن{ [سورة المدثر بي ال يعجز أن يقول: ثم نظر، وال يعجز أن يقول: يعني العر  [( سورة الرحمن54)] }م ْدَ امَّ

 [( سورة المدثر11)] {}ث مَّ َنَظرَ مدهامتان، فلم يقع التحدي بآية، لكن آية بقدر أقصر السور يقع التحدي بها، وأيضًا 
في موضعها ال يمكن أن يقوم غيرها مقامها، فهي معجزة من هذه الحيثية، وكل من حاول معارضة القرآن 

ان بمثله أتى بما يضحك منه الصبيان، وما يؤثر عن مسيلمة شيء ال يقوله وال المجانين، ويذكر عن أبي واإلتي
دل اسمه إلى الفصول والغايات في معارضة اآليات، كتاب مطبوع، لكنه ع   :العالء المعري أنه ألف كتابًا أسماه

 وهو ملحد يعني معروف. ،ه القرآنقالوا: إنه أراد أن يعارض ب (الفصول والغايات في مواعظ البريات)
على كل حال من قرأ الكتاب يجزم بأنه ليس في مقدور أبرع الناس وأفصح الناس معارضة شيء يسير من 
القرآن الكريم، وا عجاز القرآن بجميع نواحيه، إعجازه بنظمه، إعجازه بحكمه، إعجازه بأحكامه، إعجازه بقصصه، 

 أو بسورة منه فلم يستطيعوا. ،حدي العرب أن يأتوا بمثلهفهو معجز من كل وجه، ومع ذلك طلب وت
 معجااااااا ر باااااااال رآن وحسااااااابك كفاااااااى

 
 ج

 منصااااارِم إيااااار دوماااااا   لااااادينا دامااااا  
 

 إلى اآلن والتحدي قائم إلى اآلن والتحدي قائم.
 إياااااار و  تباااااادي  قاااااا  يعتااااااره لاااااام

 

 عاااان سااااأم فااااي كثاااارر التاااارداد وجاااا  
 ج

نَّا َله  َلَحاِفظ وَن{والنقصان القرآن محفوظ عن التبديل والتحريف والزيادة  ْكَر َواِ   .[( سورة الحجر1)] }ِينَّا َنْحن  َن َّْلَنا الذِ 
 إياااااار و  تباااااادي  قاااااا  يعتااااااره لاااااام

 

 ................................... 
 

 حفظه، والقصة -جل وعال-كما حصل للكتب السابقة؛ ألنهم استحفظوا فلم يحفظوا، وكتابنا تولى هللا  ،يرما غ  
التي حصلت على يد يحيى بن أكثم حينما دعا اليهودي فلم يسلم، وجاء بعد سنة معلنًا إسالمه فسأله يحيى بن 

قال: نعم،  ؟أكثم فقال: ما الذي جعلك ترفض اإلسالم في العام الماضي وتأتي مسلمًا طائعًا مختارًا في هذا العام
بار اليهود دت ونقصت وقدمت وأخرت فتلقفها مني أحأنا خالل العام المنصرم نسخت نسخ من التوراة وحرفت وز 

ونها ويعملون بها، ثم فعلت مثل هذا في اإلنجيل كتبت نسخ من اإلنجيل وقدمت وأخرت دون تردد، وصاروا يقرؤ 
 اً وزدت ونقصت ونفس الشيء اشتراها أحبار النصارى وعملوا بها، وقرؤوها فأتيت إلى المصحف فغيرت تغيير 

ركه إال الحذاق، فلما جئت به إلى سوق الوراقين من المسلمين وعرضت عليهم، كل من نظر فيه جدًا ال يد اً يسير 
رماه في وجهي، فعرفت أن هذا هو الدين الحق المحفوظ بالعناية اإللهية، ثم حج يحيى بن أكثم والتقى بسفيان 

قال  -جل وعال-يهودي، هللا بن عيينة، وذكر له القصة، قال: هذه في القرآن، ما تحتاج إلى يهودي وال غير 



َ َدا {عن الكتب السابقة  وكل إليهم الحفظ فما  [( سورة المائدة44)] }ِبَما اْست ْحِفظ وْا ِمن ِكَتاِب َّللا ِ َوَكان وْا َعَلْيِه ش 
نَّا َله  َلَحاِفظ وَن{حفظوا، وقال في كتابنا:  ْكَر َواِ  تكفل هللا بحفظه، فال يستطيع  [( سورة الحجر1)] }ِينَّا َنْحن  َن َّْلَنا الذِ 

 أحد أن يعتدي عليه أو يحرف.
 إياااااار و  تباااااادي  قاااااا  يعتااااااره لاااااام

 

 عاااان سااااأِم فااااي كثاااارر التاااارداد وجاااا  
 ج

يعني أهل القرآن الذين لهم عناية بتالوة القرآن منهم من يختم كل يوم، ومنهم من يختم كل ثالث، ومنهم من 
ن في السنة خمسين مرة، والذي يختم في ثالث يختم في السنة أكثر يختم كل سبع، فالذي يختم كل سبع يقرأ القرآ

من مائة وعشرين مرة، والذي يختم في كل يوم يختم ثالثمائة وخمسين مرة، ومع ذلك كلما قرأ كأنه يقرأ جديد، 
ص تمله، يعني أنت لو تمسك أي كالم من كالم البشر فتقرأه مرة قد تتلذذ به، تقرأه ثانية تستفيد منه، ثالثة خال

 ما يمكن تقرأ رابعة.
................................... 

 

 عاااان سااااأِم فااااي كثاااارر التاااارداد وجاااا  
 ج

 .))مع كثرة الترداد((يعني ال يقدم كالثوب الخلق البالي الذي يمل  ))ال يخلق((وجاء في الخبر: 
 عاااااااوج ذي عراياااااااا  إيااااااار م يمناااااااا  

 
 

 ................................... 
 ج

بلسان عربي مبين غير ذي  "عرايا "مشتمل على جميع ما فيها  ،عليها محتو   ،هيمن على جميع الكتب السابقةم
 عوج.

................................... 
 
 

 ال اادِم فااي التن  اا  فااي جااا  مصاادقا   
 

 يعني تصدقه جميع الكتب السماوية.
 نباااااأ مااااا  لألحكاااااام التفاصاااااي  فياااااه

 
 ج

 ................................... 
 ج

ن كان في بعضها شيء من اإلجمال، اً نسبي األحكام مفصلة في القرآن تفصيالً  جاء بيانه بالوحي الثاني  وا 
وتفاسير آيات األحكام التي بلغ بعضها  ،وال أدل على هذا التفصيل لهذه األحكام من كتب آيات األحكام ،السنة

دًا تبين ج، وكتب أحكام القرآن كثيرة اً قرآن للقرطبي في عشرين مجلدالعشرين مجلدًا، يعني الجامع ألحكام ال
 عناية القرآن باألحكام.

 نباااااأ مااااا  لألحكاااااام التفاصاااااي  فياااااه
 
 ج

 ................................... 
 ج

 .يعني من األخبار أخبار األمم السابقة وأخبار ما سيأتي
 .............................م  نباأ

 باااااه المعااااااد آياااااا  ر قاااااوا فاااااانظر
 

 ا ماام عمااا ساايأتي وعاان مااا  ماان 
................................... 

 
 

مما يحصل في يوم  -جل وعال-مما يقصه هللا  ،القوارع التي تقرع القلوب بأهوالها ،يعني ما يكون في اآلخرة
 ."يرم   وعن "عن عادعن األمم السابقة  "وانظر لما ق "القيامة 

  اا  الشاار عة أحكااام شاارح بااه وانظاار
 

 منفصااِم تاار  ب ااا ماان عااوي  إياار 
 



كأن هذا أقرب، العويص المستغلق الذي ال يفهم، يعني  "من عويص غير منفهم" نعم ،الظاهر أنه غير منفهم
ن اختلفت  ،أبدًا، تكلموا فيها ؟وقفوا أمامها حائرين ؟ما وجدوا لها حل ؟آيات األحكام هل أشكلت على أهل العلم وا 

 لكنهم يفهمون. ،فهومهم
 لاااه ا ناااام ي ااادِ  ولااام صاااالح مااان أم

 
 

 ................................... 
 ج
 

 ال خير إال دل األمة عليه، ال خير إال دل عليه.
................................... 

 

 يلااااِم ولاااام ولاااام ي جاااار   لااااك   أم باااااب 
 
 ج

 وزجر عنها. ،وأرشدهم إليها، وأبواب الشر أوصدها وهذا في القرآن واضح، أبواب الخير دل الناس عليها،
................................... 

    دايتااااه عاااان ن ياااارا   يغنااااي كااااان أم

 يلااااِم ولاااام ولاااام ي جاااار  لااااك أم باااااب 
 نظاِم مان ا ر  أ ا  ماا عناد جمي 

 
 

ظم تفرض على و من ن  أ ،ظم أو من ن ظم، أما ما نظمه البشر في كالمهم ومؤلفاتهم المنظومة والمنثورةمن نَ 
 الناس وتسن على الناس هذه ال تغني نقيرًا عما جاء في القرآن.

 عباااااااااارٌ  عظااااااااااة أمثالااااااااااه أ باااااااااااره
 

 صااااامِم لاااااذي عجاااااب ساااااح ا   وكلاااااه 
 

 يعني من صم أذنيه عن سماع القرآن وعن فهم القرآن.
 لتسااامعه أصاااغ  يذ الجااان تلباااح لااام

 

 مااااااان م ل اااااااوم م ناااااااذرا   ين باااااااادروا 
 

وه  َقال وا َأنِصت وا َفَلمَّا نعم  ،فيعني في سورة األحقا ْرآَن َفَلمَّا َحَضر  َن اْلِجنِ  َيْسَتِمع وَن اْل   ْذ َصَرْفَنا ِيَلْيَك َنَفر ا مِ  }َواِ 
 يقول: [( سورة األحقاف22)] {ْوا ِيَلى َقْوِمِ م مُّنِذِر نَ ق ِضَي َولَّ 

 لتسااامعه أصاااغ  يذ الجااان تلباااح لااام
 عباااار ماااان حااااا  قااااد مااااا أ باااار هللا

 

 مااااااان م ل اااااااوم ِم ناااااااذرا   ين باااااااادروا 
عجاااااا  بياااااان ومااااان  حكاااااِم ومااااان وا 

 

 ومن حكم وأحكام. ،عبر وعظات ومن بيان وبالغة وا عجاز القرآن من حاز قد ما أكبر هللا 
 بالإتااااااااااه أعياااااااااا  يذ أ باااااااااار وهللا

 

 والعجاااااااِم للعااااااارب تركيباااااااه وحسااااااان 
 

 تعجب. "هللا أ بر"
 بالإته أعي  يذ ...................

 

 والعجاااااااِم للعااااااارب يباااااااهترك وحسااااااان 
 

ما استطاع، وكل ينهل من معينه ولم ينضب، وكل من جاء على تتابع العصور وعلى مر القرون والدهور كل 
 من جاء فسر القرآن وأتى بالعجائب ولن تنقضي هذه العجائب.

 معارضاااااة يبااااادي أن رام ملحاااااد كااااام
 

 والااااااارإِم وال ساااااااران بالاااااااذل فعااااااااد 
 

 ألفه أبو العالء المعري في هذا الباب وغيرهما.وما  ،وذكرنا ما أثر عن مسيلمة
 قصاادوا ومااا رامااوا لمااا بعاادا    ي ااا 

 
 

 ................................... 
 ج

 .هيهات مستحيل بعيد
 قصاادوا ومااا رامااوا لمااا بعاادا    ي ااا 
 وجاااااو  م أمااااااني م شاااااا    ابااااا 

 
 

 باااااااذل ِم باااااااا وا ل اااااااد تمناااااااوا وماااااااا 
 ال ااااايِم  دياااااه عااااان قلاااااوا م  اإااااا 

 



 ."وشا   وجو  م" وخسروا حينما قصدوا إلى المعارضةخابوا  اب  أماني م" "
}َوَمْن َأْعَرَ  َعن ِذْكاِري َفاِإنَّ مثل هؤالء ال يوفقون إذا كان مجرد اإلعراض عنـه  ال يِم"  ديه عن قلوا م " اإ 

ا{ أثـــر عـــن بعـــض األدبـــاء وقـــد  ؟!فكيـــف بمـــن تصـــدى لمعارضـــته أو لنقـــده [( ســـورة طــــه114)] َلاااه  َمِعيَشاااة  َضااانك 
المعاصــرين مــن يقــول: إن قلمــي األحمــر معــه قلــم أحمــر يعــدل فيــه الكتــب يصــحح، ومــن حقــه أن يصــحح؛ ألنــه 

نسـأل هللا - يسلم من قلمي األحمر وال القرآن متمكن في علمه في األدب في العربية في غيرها يصحح، يقول: لم
  الثبات.نسأل هللا ،وهذا زيغ ،هذا ضالل ،-السالمة والعافية
 و ام ال اديم فاي قر شاا   تحاد  كام قاد

 

 كل اااااِم ال لااااا  باااااين البالإاااااة أ ااااا  
 جج

تحداهم فلم يستطيعوا أن يعارضوه، وأعلنوا الفلس والعجز، وهو معجز بذاته ال بما تقوله المعتزلة أنه معجز 
عجزًا، يعني كعجز لكن هللا صرفهم عن ذلك، إذا كانوا قادرين ما صار م ،بالصرفة، هم قادرون على معارضته

األعمى عن القراءة القراءة في مقدور الناس كلهم، لكن األعمى مصروف عن القراءة، فيكون العرب عن 
صرفهم، هذا ما يصير  -جل وعال-لكن هللا  بمثابة األعمى، هو ممكن معارضته واإلتيان بمثله ممكن معارضته

 فيه إعجاز للقرآن، هذا قول باطل.
 رواحااااااااااد ثاااااااااام وبعشاااااااااار بمثلااااااااااه

 

 ................................... 
 

 أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور، أو يأتوا بسورة واحدة. "بمثله"
................................... 

 ج

 ا ماااار لاااام يااااارِم ذا يرومااااوه يذ فلاااام 
 
 

 لم يقصد مثل هذا األمر؛ ألنهم عجزوا وأعلنوا عجزهم.
 تمعااوااج لااو يااأتوا لاام وا نااب الجاان

 
 

 ................................... 
 

ْم ِلَبْع   َظِ ير ا{  .[( سورة اإلسراء77)] }َوَلْو َكاَن َبْعض   
 اجتمعااوا لااو يااأتوا لاام وا نااب الجاان

 
 

 لمااااااااثل م انضااااااااموا ولااااااااو بمثلااااااااه 
 
 

 يعني ولو مثلهم معهم ما استطاعوا.
 قائلاااااه  العااااار  ورب أناااااى وكيااااا 

 
 ج

 ................................... 
 ج

يعني شخص يخفى عليه ما بين يديه وما بين جنبيه كيف يأتي بكالم يعارض فيه كالم من يعلم السر وأخفى، 
 .-جل وعال-ومن خلق الخلق وعرف ما جبلهم عليه كيف يقارن هذا كالمه بكالم هللا 

 قائلاااااه  العااااار  ورب أناااااى وكيااااا 
 
 ج

 وسااامي لاااه شااابه عااان جااا  سااابحانه 
 ج

يعني ما كان القرآن خلقه هللا في شيء ثم نطق به، أبدًا، بل هو كالمه المسموع بحرف وصوت،   ل ا " ما كان"
 قديم النوع، تكلم في األزل، حادث متجدد اآلحاد، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء.

 يعني ما كان مخلوقًا كما تقول الجهمية والمعتزلة. "ما كان  ل ا "
 كما تقول الفالسفة أنه فاض على قلبه من العقل الفياض الذي هو جبريل. تصوره نبينا" فيضا   "و 

 نساااااااااااِم ذي تعبياااااااااار و    نبينااااااااااا  تصوره  فيضا   ..................و 
 

 ذي نفس من المخلوقين. "و  من تعبير ذي نسم"وال من كالم البشر  ،ليس من كالم المخلوق 



 وأن لااااااااه قااااااااو    رانااااااااا قالااااااااه باااااااا 
 

 الف ااااِم المسااااتي ظقلباااه  علااااى وحياااا   
 

 .-عليهما الصالة والسالم-على قلب محمد بواسطة جبريل 
 شاااااااااا در يشااااااااا د وا ماااااااااالك وهللا

 

 والعجمِ  م مني العراان م  والرس  
  .وهللا أعلملكل يعترف بهذا ويشهد به، ا

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (6) حافظ حكمي -المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى رحمه هللا-حافظ  قال العالمة

 :الوصية بالسنة
 ارِو الحااااااديح و  م أ لااااااه ف اااااام الااااااا
 سااااااام  منااااااابر م واحماااااا  محااااااابر م
 اساااااااالك منااااااااار مو والاااااااا م شااااااااعار م

 و ااام كيااا   ااام العااادول لحمااا  العلااام
  ااااام ا فاضااااا  حاااااا وا  يااااار من باااااة
  اااااااام الج ابااااااااذر ا عااااااااالم تعاااااااارف م
  اام ناصاارو الاادين والحااامون حو تااه

 فااااااول ل اااااام       اااااام الباااااادور ول اااااان   أ
لااام يبااا  للشااامب مااان ناااور يذا أفلااا     

 ل ااااااام م اااااااام رفيااااااا  لااااااايب يدركاااااااه
 أبلااااااااا  بحجااااااااات م أرجاااااااااه بكفااااااااات م
 كفااااااا مو شاااااارفا  أن أصاااااابحوا  لفااااااا  

 بعااااااده فل اااااام يحيااااااون ساااااانته ماااااان
 ياااااروون عناااااه أحادياااااح الشااااار عة  
 ينفاااون عن اااا انتحاااال المب لاااين وتاااه
 أدوا م التااااااااااااااه نصااااااااااااااحا   متااااااااااااااه
 لاااام يل  اااام قاااا  ماااان مااااال و   ااااول

 نساااااب  ااااذا  اااااو المجااااد   ملاااااك و 
 ف ااااا  مجاااااد وضاااااي  عناااااد مجاااااد مو
 وا مااان والنااااور والفااااو  العظاااايم ل اااام
 فاااااااااإن أرد  رقياااااااااا  نحاااااااااو رتبااااااااات م

 نصاابوا الااذي فاعمااد يلااى ساالم الت ااو  

 ناااااجون نصااااا  صاااار حا  للرسااااول نمااااي 
 والاااااااا م أ ااااااااابر م فااااااااي كاااااااا  ماااااااا دحم

 تناااااا ل بسااااااوح مواح اااااا  رحالااااااك ين 
 أولااااااااو المكااااااااارم وا  ااااااااال  والشاااااااايم

 حماااي الحنيااا   ااام ا ولاااى ب ااام الااادين
 بااااااااين ا نااااااااام بساااااااايما م ووساااااااام م
 مااااااان العااااااادو بجاااااااي  إيااااااار من ااااااا م
 باااااا  الشااااااموب وقااااااد فاااااااقوا بنااااااور م
 ونااااااور م مشاااااار  ماااااان بعااااااد رمساااااا م
 ماااان العباااااد سااااو  الساااااعي كسااااعي م
 فااااي الفضاااا  ين قساااات م و نااااا  بغياااار م
 يملساااااااايد الحنفااااااااا فااااااااي دينااااااااه ال اااااااا

 أولاااااى باااااه مااااان جميااااا  ال لااااا  كل ااااام
 يااااااألون حفظااااااا  ل ااااااا بالصاااااادر وال لاااااام
 ر اااااا  الغااااااالر وتأو اااااا  الغااااااوي اللاااااائم
 صاااااااانوا روايت اااااااا عااااااان كااااااا  مااااااات م
 و  ابتياااااااااااااا  و  حااااااااااااارح و  نعااااااااااااام
 كااااااااال و  الجماااااااا  لألمااااااااوال وال اااااااادم
 وكاااااااااااا  ملااااااااااااك ف اااااااااااادام لمل  اااااااااااام
 ياااااااااوم ال ياماااااااااة والبشااااااااار  لحااااااااا ا م
 ورماااااا  مجاااااادا  رفيعااااااا  مثاااااا  مجااااااد م

 م وجاااااااد مثااااااا  جاااااااد مواصاااااااعد بعااااااا  



 عكفاوا كماا المثلى السنة على واعك 
 واقاااااارأ كتابااااااا  يفيااااااد ا صاااااا الح بااااااه
 ف اااي المحجاااة فاسااالك إيااار منحااار 
 ده وحاااااااي مااااااان هللا كاااااااال رآن شاااااااا 

  ياااار ال ااااالم وماااان  ياااار ا نااااام باااادا
 ي البياااااان  سااااارار ال تااااااب فبالااااااو ااااا

 حكااااااام نبياااااااك وان اااااااد وار  سااااااانته
 محدثااة واعضاا  علي ااا وجانااب كاا 

 فماااااا لاااااذي ر باااااة فاااااي نفساااااه حااااارج
 الااااا  ولااااي  اجاااارا   )فااااال وراااااك( أقااااو  

         ج

 ودم تفساااير ا عااان حفظاااا  مااا  ال شااا 
 بالساا م الموصااو  ماان تاادري الصااحيه

 و ااااااي الحنيفيااااااة الساااااامحا  فاعتصاااااام
 فاااااي ساااااورر الااااانجم فاحفظاااااه و  ت ااااام
 مااان  يااار قلاااب باااه قاااد فااااه  يااار فاااام

عااارا  عااان حكم اااا كااان إيااار  متسااام وا 
 ماااااا  الي ااااااين وحااااااول الشااااااك   تحاااااام
 وقاااااا  لااااااذي بدعااااااة ياااااادعوك   نعاااااام

 قسااام  يماااان مااانمماااا قضاااى قااا  فاااي ا
 ألبااااااب والملحاااااد ال نااااادي  فاااااي صااااامم

 
 ج

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

الوصية بالقرآن بعد الوصايا العامة التي أسداها لطالب العلم، وبعد أن  -تعالى رحمه هللا-فلما أنهى الناظم 
وهما المصدران األصالن األصيالن  ،-عليه الصالة والسالم-ة نبيه نسأوصى ب -جل وعال-وصى بكتاب هللا أ

فالسنة شقيقة القرآن وهي صنو القرآن، وتثبت بها األحكام الزائدة على ما في القرآن، وهي بمنزلته من  ،للتشريع
ن جعلها أهل العلم تالية له باعتبار القائل، -، والسنة كالم نبيه -جل وعال-فالقرآن كالم هللا  حيث االحتجاج، وا 

 وأيضًا باعتبار الثبوت، فثبوت القرآن قطعي، وثبوت السنة منه ومنه، كما هو معلوم. ،-عليه الصالة والسالم
 : -تعالى رحمه هللا-قال 

 :الوصية بالسنة
و تقرير، كل هذا يسمى سنة، من قول أو فعل أو وصف أ -عليه الصالة والسالم-ما يضاف إلى النبي  :السنة

وأكثر ما تطلق السنة على العملية، والحديث ما يتحدث به أكثر ما يطلق على القول، وعلى كل حال السنة 
ن كان إطالقها على العمل أكثر، والحديث أيضًا يشمل القول والعمل ن كان إطالقه  ،تشمل القول والعمل، وا  وا 

 على القول أكثر.
 :-ىتعال رحمه هللا-يقول 

 نمااي للرسااول صاار حا   نصااا   ناااجون     الاااااا ف ااااام أ لاااااه الحاااااديح و  م اروِ 
 
 

يعني اعتني بالحديث من حيث الرواية، فعليك أن تعنى به وبأسانيده، وبدرجاته من حيث الثبوت  الحديح" اروِ "
واية وعدمه، ترويه بإسنادك إن تيسر، ولم يشغلك ذلك عن تحصيل المهمات؛ ألن بعض الناس يحرص على ر 

ويجمع األجايز الكثيرة، ويكون على حساب تحصيل متين العلم لمجرد اسم الرواية، وتجده ينتقل من بلد  ،الحديث
إلى بلد من أجل أن يروي باإلجازة عن فالن أو فالن المرضي وغير المرضي، فإذا أدرك اإلنسان إجازة من 

ه وجهده في التنقل من بلد إلى بلد من أجل أن شيخ يتشرف باالنتساب إليه تكفيه، أما أن يضيع عمره وأوقات
 هذه حقيقة مرة. ، أو أكثر أو أقلوهللا عنده مائة إجازة :يقال



 نمااي للرسااول صاار حا   نصااا   ناااجون     الاااااا ف ااااام أ لاااااه الحاااااديح و  م اروِ 
 
 

علم، ومن دون وأهله المراد به من يعتني به علمًا وعماًل وتعليمًا، ال يكفي أن يكون حافظًا للحديث من دون 
 عمل، ال بد أن يكون عالمًا بما يحفظ عاماًل به.

 نمااي للرسااول صاار حا   نصااا   ناااجون     الاااااا ف ااااام أ لاااااه الحاااااديح و  م اروِ 
 
 

وسيعود غريبًا كما بدأ، وأن  ،وذكر أن اإلسالم بدأ غريباً  ،الفرقة الناجية -عليه الصالة والسالم-فلما ذكر النبي 
عليه الصالة -لى قيام الساعة، وجاء تفسيرهم بمن كان على ما كان عليه النبي هناك الطائفة المنصورة إ

لم على فعامة أهل الع ؟هم وأصحابه، قال اإلمام أحمد وغيره: إن لم يكونوا أهل الحديث فال أدري من -والسالم
  أن المراد بهم أهل الحديث.
))من كان على مثل ما أنا عليه هم  -والسالم عليه الصالة-يعني رفع إلى النبي  "نصا  صر حا  للرسول نمي"

عليه -المقتدون بما ينقل من أفعاله  ،العاملون بما يسمعون من أقواله ،يعني المقتدون به اليوم وأصحابي((
 .-الصالة والسالم

 محاااااابر م واحمااااا  مناااااابر م ساااااام 
 
 ج

 ................................... 
 ج

يعني  "سام  منابر م" "واحم  محابر م" أي قصد، يعني اقصد منابرهمم سمت يسمت بالض سام  منابر م""
لتتم  عطف األمر عليه يدل على أنه أمر لكن العطف ،ارتفعت منابرهم :ساَمت يعني :اقصدها، ولو قرئ 

 ها؛بًا منأو ليكون على سمتها قري ،والمسامتة هذه إما أن تكون بالقصد "ساِم  منابر م واحم  محابر م"المقابلة 
 مقاربًا له. ،ألن ما كان على سمت الشيء فهو محاذيًا له

 محاااااابر م واحمااااا  مناااااابر م ساااااام 
 
 ج

 ................................... 
 ج

واصبر على ذلك، والعلم ال يستطاع براحة جسم، وال  ،فاخدمهم بحمل محابرهم ،محابرهم الذي يكتبون فيها
 ،أو الذي يكتب فيها ،فال بد أن يتواضع ويحمل محابر الشيخ غ طالب العلمليستطاع بادعاء الندية أبدًا، مهما ب
أو شيء من ذلك، ال بد أن يعرف الطالب منزلته من منازل شيخه، واحمل  ،أو يحمل متاعه إن كان معه متاع

 ون به.أيضًا المحبرة التي تجعلك شبيهًا بهم، فهم يكتبون وأنت معك محبرة مثل محابرهم تكتب عنهم ما ينطق
عند  ،فالعلم إنما هو عند الكبار، العلم عند الجلة أ ابر م" "وال م يعني محبرة مثل محابرهم "واحم  محابر م"

 من الصغار، ولو أعجبك بريق لفظه؛ ألن بعض الً دبلد من الكبار أحد فال تبغي به بالكبار، ما دام يوجد في ال
نده طريقة، وعنده تفنن في العبارات يجلب طالب العلم، الناس من طالب العلم الصغار يكون عنده أسلوب وع

فطالب العلم تجدهم  ،ومع ذلك تجد الكبير ممن هو فوقه بمراحل في العلم والعمل ال يوجد عنده شيء من ذلك
 يعزفون عنه.

 على كل حال يقول:
................................... 

 

 ماااااا دحِم كاااااا  والاااااا م أ ااااااابر م فااااااي 
 

ألن بعض  ""في ك  م دحِمح، ويش يقول؟ ل الشيخ هذا زحام ما نلقى عمود نتركى عليه، ال ما يصوهللا :ما تقول
الناس يؤثر الراحة، فتجده يعزف عن المكان الذي فيه أدنى كلفة، فإذا كان الشيخ عنده جموع غفيرة قال: وهللا 



ذا ذا بغينا نطلع تعبنا، وا  بغينا ندخل تعبنا، إن أردنا عمود نتكئ عليه  ما أنا رايح نزاحم الناس، ال نلقى موقف، وا 
ونسألهم ويجيبونا بكل راحة وبساطة، وليس قصده ذلك  ،ما وجدنا، نروح للمقلين الذي نستطيع أن نتفاهم معهم

ن تيسر له يبي عمود يتركى عليه، ومتى ما بغى طلع، ومتى ما ، وهللا أعلم، قصده أنه يبي راحة بغى دخل، وا 
ضهم يفعل هذا في الجمعة في صالة الجمعة تجده يقصد المسجد اللي ما فيه عدد كبير؛ ألنه ، وبعنوم بعد غفا

يبي يوقف عند باب المسجد ما هو موقف بعيد، ويبي مكان يتكئ عليه، ويبي مكان بارد، قد ال يجد في 
لى هذا أحيانًا، فمثاًل المساجد المزدحمة التي فيها الخطباء الذين يفيدونه المكان المناسب، وقد يضطر اإلنسان إ

في رمضان والجو حار، والمسجد الحرام اللي فيه الصالة بمائة ألف صالة، يعني قد ال يجد مكان إال في درج 
ومكان بارد واتكئ  ،ومكة كلها حرم، وأجلس في الصف األول ،يقول: أذهب إلى أي مسجد ثاني ،أو في شمس

هذا إن كان حريص بعد على خطبة الحرم، المقصود أن اإلنسان  وخطبة الحرم تعاد، ،وأسمع الخطبة والحمد هلل
ة الراجحة لعلمه ما الذي جعله يترك هذا المكان ويذهب إلى ذلك المكان؟ إن كانت المصلح ،ينظر في الباعث
ألنه ما يلزم من الكثرة من كثرة الحضور أن يكون أعلم من غيره، قد تكون الكثرة ألن هذا  ودينه أجر عليها؛

مثل إلى خص عنده شيء من المخالفة، عنده شيء من اإلثارة، عنده شيء من كذا، والناس تشرئب نفوسهم الش
وما عنده جديد،  ،وماشيين عليه الناس ،ألنه على الجادة يقول: درب معروف ؛هذا، وتجد القلة عند هذا العالم

 اجلس واستفد وافهم حتى تكون مثله، جدد أنت.
 .""في ك  م دحِم

 شاااااااعار م والااااااا م ار مومنااااااا اساااااالك
 

 ................................... 
 
 

 الذي ينير الطريق للسالكين. د هؤالء األئمة الذين هم كالمنارمنار العلم؛ ألن العلم عن "اسلك منار م"
لناس، ثم بعد ذلك تعمل وتعلم، وشعارهم العلم، وتعليم ا ،فأواًل تتعلم ،الذي هو العلم والتعليم "وال م شعار م"

رشاد الناس، فاقتفي آثارهم بأن تخلص نفسك من ظلمة الجهل، وتتنور بالعلم الشرعي، ثم بعد  وهداية الناس، وا 
 ذلك تعمل بما علمت، وتعلم الناس وتوجه الناس إليه.

................................... 
 

 بسااااوح م تناااا ل ين رحالااااك واح اااا  
 
 

الحديث هم بغيتك، ماذا تريد من العلم؟ تريد حديث هم أهل الحديث، خالص هم بغيتك، أهل  "واح   رحالك"
 تريد فقه ما في فقه إال بحديث، تريد تفسير ما في علم تفسير إال بالمنقول والمأثور، كل شيء عندهم.

................................... 
 العدول........................  م

 ج
 

 بسااااوح م تناااا ل ين رحالااااك واح اااا  
................................... 

 ج

 .))يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله((
 والشااااايِم  وا  اااااال  المكاااااارم أولاااااو  ج  و اام كياا  العلاام لحماا  العاادول  اام

 ج
 

  هذه صفة أهل الحديث.
 والشااااايِم  وا  اااااال  المكاااااارم أولاااااو  ج  و اام ..........................كياا 

 ج
 



في طباعهم، فقد تجد في من يحمل العلم من جبل على شيء من شدة الطبع، هذا عليك أن  نعم الناس يتفاوتون 
تصبر عليه، تصبر على جفائه، لكن الغالب أن أهل العلم هم أهل العمل، والعلم بالتعلم كما أن الحلم بالتحلم، 

 تغضب ما يغضب هذا األصل، فالغالب أنهم هم أهل العمل، وهم الذين يمتثلون األوامر والنواهي، تعلم يتعلم، ال
ثم يغضب، هذا ما هو بعلم، العلم الذي  ))ال تغضب((: -عليه الصالة والسالم-لكن يتعلم العلم ويقول الرسول 
 ال يتوج بالعمل ليس بعلم حقيقة.

 من بااااة  ياااار حااااا وا ا فاضاااا   اااام
 ج
 

 ................................... 
 

-هم حملة علمه  -عليه الصالة والسالم-لو لم يكن لهم إال نسبتهم إلى النبي يعني حازوا الفضائل والمناقب، و 
}َيْوَم َنْدع و ك  َّ  ،والمهتمون بسيرته وشمائله، ويكفيهم أنه إمامهم ،حملة حديثه وكالمه -عليه الصالة والسالم

 .-سالمعليه الصالة وال-فإمامهم من؟ النبي  [( سورة اإلسراء71)] أ َناب  ِبِإَماِمِ ْم{
 من بااااة  ياااار حااااا وا ا فاضاااا   اااام

 ج

 حماي الادين الحنيا  ب ام ا ولى  م 
 ج

الدين ال يحمى إال بالنصوص، ال يحمى بالكالم والجدل الخالي من األدلة الصحيحة الصريحة ال، فإذا كانوا هم 
، أن -جل وعال-أهل النصوص والمفترض في كل من يتصدى لعلم الحديث أن يكون على ذكر من كالم هللا 

امتثااًل للنصوص الواردة فيما هو بصدد العناية به من السنة في الحث  -جل وعال-تكون له عناية بكتاب هللا 
 .-جل وعال-على كتاب هللا 
 تعااااااارف م ا عاااااااالم الج اباااااااذر  ااااااام

 ووساااااام م بساااااايما م ا نااااااام بااااااين   ج
 

أهل النقد، غيرهم ال يعنى بنقد، غيرهم  وهو النقاد الخبير، يعني هم ،جمع جهبذ :هم الجهابذة، الجهبذ الجهابذة
نما الذي يعنى بالنقد هم أهل الحديث، يعني أهل القرآن، وأهل التفسير يعنون بالنقد، ال حاجة  ال يعنى بالنقد، وا 

ما يمكن يعرض للموازين للنقد إلثباته أو  ،ألن القرآن ثابت ثبوت قطعي إلى النقد، هم ما يحتاجون النقد لهم
يعني إذا كان اهتمامهم بالقرآن محض، نعم أهل الفقه تعرفون وضع  ،بحاجة إلى النقد في الجملة رده، فليسوا
وهكذا سائر العلوم، لكن أهل السنة أهل  ،يستدلون باألحاديث من غير تمحيص وال نظر وال روية ،أهل الفقه

ن لم  يثبت ردوه ورفضوه، وليس هذا الحديث هم أهل النقد، هم الذين إن ثبت الحديث فهو عمدتهم ومعولهم، وا 
ل الحديث، ال يمكن األمر إال لهم، يعني ما يمكن أن يأتي مفسر ويصحح ويضعف باألحاديث إن لم يكن من أه

 يصحح ويضعف في األحاديث إن لم تكن له عناية بالحديث.أن يأتي فقيه و 
 تعااااااارف م ا عاااااااالم الج اباااااااذر  ااااااام

 ....................... ا نااااام بااااين   ج
 

في الوجه لكل واحد يهتم بما يسمعه عن رسول  ال شك أن السنة لها نور "ووسم ِم "بسيما مبين الناس كلهم 
له نصيبه بحسب اتباعه واقتدائه، وترون بعض الناس ممن له اقتداء واتباع له  ،-صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 -عليه الصالة والسالم-االقتداء بالنبي بقدر ما عنده من  بالرعب(( ))نصرت   :هيبة في النفوس، له نصيب من
وعلى شمائله  -عليه الصالة والسالم-ألنهم تصلهم ويطلعون أكثر من غيرهم على أوصافه  "بسيما م ووسم م"

في األمور االختيارية، أما في األمور  -عليه الصالة والسالم-فيقتدون به، فتكون سيماهم مطابقة لسيما النبي 
وهللا الرسول أزهر اللون الزم أصير أزهر اللون، أو ربعة ال بد أن أكون ربعة، هذا  :د يقولاإلجبارية ما يمكن أح

ولذلكم من خير ما يعين طالب العلم  ،-عليه الصالة والسالم-ما يمكن، لكن في األمور االختيارية يقتدون به 



سنته معرفة خصائصه وشمائله واالستنان ب ،واالهتداء بهديه -عليه الصالة والسالم-على االقتداء بالنبي 
 .-عليه الصالة والسالم-وفضائله ومعجزاته هذه التي تقربه إلى القلوب، وأخالقه 

 من ااااا ِم إيااااار العااااادو بجاااااي  مااااان    حو تااه والحااامون  الاادين ناصاارو  اام
 
 ج

كيف يستطيع أن ينصر  ؟يعني الذي ليس عنده رصيد من النصوص كيف ينصر الدين  م ناصروا الدين""
 ال يستطيع إال إذا كان عنده نصوص الكتاب والسنة. ؟الدين

 حو تااااه والحااااامون  ................
 ل ااااام أفاااااول   ول ااااان البااااادور  ااااام

 
   ج

 من ااااا ِم إيااااار العااااادو بجاااااي  مااااان 
................................... 

 جج

 [( سورة األنعام77)] اَل َ َذا َراِ ي َفَلمَّا َأَفَ {}َفَلمَّا َرَأ  اْلَ َمَر َباِ إ ا قَ البدور، األقمار، والقمر كما هو معروف يأفل 
 القمر يأفل.

 ل ااااام أفاااااول   ول ااااان البااااادور  ااااام
 
 ..................................    ج

 موجودون في الوقت كله، لكن ال يأفلون، ال يغيبون على األنظار.
 بنااااور م فاااااقوا وقااااد باااا  الشااااموب

 
 

 ................................... 
 

 وتأفل. لكن األقمار تغيب، والشموس تغيب هم األقمار وهم الشموس،
 لاام يباا  للشاامب ماان نااور يذا أفلاا 

 
 ج

 ................................... 
 

، لكن العالم تجده بالليل، القمر تطلبه بالنهار ال تجده، لكن تجد العالم ي بالليل تطلب الشمس تجد؟ ما تجديعن
 بالنهار.

 يب  للشمب من نور يذا أفل لم 
 

 ونااااور م مشاااار  ماااان بعااااد رمساااا ِم 
 

بعلمهم  ،بطالبهم ،لو ناموا لو ماتوا هم موجودون، بآثارهم موجودون، بمؤلفاتهم ،همبور حتى لو ماتوا ورمسوا في ق
 وبلغوه اآلفاق. ،الذي نشروه

................................... 
 
 

 ونور م مشر  من بعد رمس م 
دخالهم ورمسهم في قبورهم. حتى  بعد موتهم وا 

 يدركااااااه رفياااااا  لاااااايب م ااااااام ل اااااام
 ج
 ج

 ................................... 
 ج

 ال يدرك مقامهم أحد.
................................... 

 ج
 

 كسااعي م الساااعي سااو   ماان العباااد 
 

من غير تعب كما  ،لظاهر من غير بذلما يمكن أن يلحق بأهل الحديث شخص بمجرد التمني، ومجرد التشبه ا
أردت أن تكون مثلهم أو قريبًا منهم فاتعب ستطاع براحة الجسم، فتعب القوم فاتعب، إن تعبوا، فهذا العلم ال ي  

  مثل تعبهم.
 ...................................  ج  أبلاااااااا  بحجاااااااات م أرجااااااااه بكفاااااااات م

 

 تقاة من مشكاة النبوة.لماذا؟ ألنها مس ؛حجتهم بالغة أبل  بحجت م""



 ه يعتني بخير الكالم، بخير الهدي.لماذا؟ ألن دث بغيره رجحت كفته؛يعني إذا وزن المح أرجه بكفت م""
 بكفت م ......................أرجه

 ج

 بغياار م و نااا   قساات م ين الفضاا  فااي 
 

ديث ليس من أهل القرآن، قد يقول قائل: إن أهل القرآن أرجح من أهل الحديث، لكن ما يتصور أن صاحب ح
يعني في أحد من األئمة ليست له عناية بالقرآن؟ ال يوجد، إذًا هم أهل القرآن وزيادة، لكن قد يوجد من يعتني 

 بالقرآن وال صلة له بالحديث.
................................... 

  لفاااااا   أصااااابحوا أن شااااارفا   كفاااااا مو
 

 بغياار م و نااا   قساات م ين الفضاا  فااي 
 دينااااااه ال اااااايِم الحنفااااااا فااااااي لساااااايد

 

 لمن يأتي. في تبليغ سنته -عليه الصالة والسالم-هؤالء هم الذين يخلفون النبي 
  لفاااااا   أصااااابحوا أن شااااارفا   كفاااااا مو
 فل اااااام  بعااااااده ماااااان ساااااانته يحيااااااون 

 

 دينااااااه ال اااااايِم الحنفااااااا فااااااي لساااااايد 
 ال لااا  كل اااِم جميااا  مااان باااه أولاااى

 
 

يون السنة، يعني السنة أفلت مل بها إلى يوم القيامة، يحعيحيون السنة، ومن أحيا سنة فله أجرها وأجر من 
لها في العصور المتأخرة من يحييها،  -جل وعال-وغابت شمسها قرون من بعد القرن العاشر إلى أن قيض هللا 

وقيض هللا لمن يعمل  ،-تعالى رحمه هللا-فقيض هللا للسنة في باب الرواية والتصحيح والتضعيف الشيخ األلباني 
ويطبقها ويتفقه من خاللها الشيخ ابن باز في هذا الباب ما له نظير، يعني فقهه فقه السنة، وقيض هللا أيضًا  بها

ال  -جل وعال-خوة المشايخ الفضالء، فاهلل أيس الناس من الحفظ من قيض من اإلمن يحفظها الناس بعد أن 
 يحرمهم أجر هذه السنة، وأجر من عمل بها.

 ل اااااام ف بعااااااده ماااااان ساااااانته يحيااااااون 
 

 ال لااا  كل اااِم جميااا  مااان باااه أولاااى 
 
 

 "أنفاسه صحبوا "إن لم يصحب نفسه ، وهم صحابته الحقيقيون -عليه الصالة والسالم-هم أولى الناس بالنبي 
   الشاااار عة عنااااه أحاديااااح يااااروون 

 وال لااااِم بالصاااادر ل ااااا حفظااااا   يااااألون    ج
 
 

وبالكتابة بالقلم،  في حفظها بالصدر ن جهداً يعني ال يألو  حفظا "   * يألون  الشر عة عنه أحاديح "يروون 
ال ففي كتبهم.  يضبطونها ويتقنونها ويحفظونها في صدورهم إن تيسر وا 

 اللاااائِم الغااااوي  وتأو اااا  الغااااالر ر اااا     وتحااا انتحااال المب لااين عن ااا ينفااون 
 ج

وانتحال  ،تحريف الغالين))يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه  :يعني اللئيم، جاء في الحديث
هكذا جاء الحديث، والحديث ال يسلم من كالم، وحسنه جمع من األئمة، وأثبتت صحته عن اإلمام  المبطلين((

 في هذا الحديث بيان لشرف أهل الحديث. أحمد وغيره، وفيه أيضاً 
  متاااااااااااااه نصاااااااااااااحا   م التاااااااااااااه أدوا

 

 مااااات ِم كااااا  عااااان روايت اااااا صاااااانوا 
 

 .ولم يكتموا شيئًا من العلم ،صحًا لألمة، ولم يبخلوامقالته كما سمعوها ن أدوا
  متاااااااااااااه نصاااااااااااااحا   م التاااااااااااااه أدوا

 

 مااااات ِم كااااا  عااااان روايت اااااا صاااااانوا 
 

براًء للذمة من معرة الكتمان.  يبذلون العلم لمن يستحقه، وال يكتمونه كما تقدم، نصحًا لألمة، وا 
................................... 

 

  ِممااااات كااااا  عااااان روايت اااااا صاااااانوا 
 
 



وبينوا من ال يستحق الحمل، ومن له أثر في رد  ،بينوا أحوال الرواة، فبينوا من يحمل عنه العلم من الثقات
األخبار، فقاموا بكل حزم وعزم وقوة في نفي ما ألصق بالسنة من غيرها، ووضعوا القواعد للجرح والتعديل، 

 وعدلوا وجرحوا، وحفظوا وبلغوا، فلم يألوا جهدًا في ذلك.
................................... 

  اااول و  ماااال مااان يل  ااام قااا  لااام
 
 

 مااااات ِم كااااا  عااااان روايت اااااا صاااااانوا 
................................... 

 

 لتأكيد النفي؟ )من( هذه زائدة
  اااول و  ماااال مااان يل  ااام قااا  لااام

 

 ................................... 
 ج

وعماًل بها،  ،ا عن السنة، جندوا أنفسهم للسنة حفظًا وتعليمًا وشرحًا وتحفيظاً يعني ما اشتغلوا بمال وانصرفو 
 وداللة للناس عليها.

يعني ال نسب، ال ولد، ال زوجات وال شيء، ما لهم أي   ول" "و  ما اشتغلوا بأموالهم مال" من يل  م ق  "لم
 السنة.شيء من متع الدنيا، كل ما يتخول من متع الدنيا تركوه اهتمامًا ب

لناس، وجندوا أنفسهم تفرغوا للسنة، وعلموها وتعلموها وعلموها ا نعم" و  حرح "و  صفق باألسواق ابتيا " و "
 وال غنم، وال غيرها من سائر األموال. بقروال  ال حرث وال زراعة وال ماشية وال إبل "و  نعم" للعناية بها

 ة، هذه هي الرفعة.هذا هو الرفعة في الدنيا واآلخر  ،المجد هو هذا
 نسااااب و  ملااااك  ااااذا  ااااو المجااااد  

 
 

 ................................... 
 

ن ادعى المجد وادعي له، إال أنها في النظرة القريبة يعني في نظرة الدنيا  يعني هذا هو المجد الحقيقي ال ملك، وا 
 وأهل الدنيا، لكن الكالم في المجد الدائم.

 نسااااب و  ملااااك  ااااذا  ااااو المجااااد  
 
 

 ................................... 
 

 التبعات عظيمة ليست سهلة. وبئست الفاطمة(( ،))نعمت المرضعةافترض أنه ملك نصف قرن، ثم النهاية أنها 
ثم بعد ذلك بطأ به عمله،  -عليه الصالة والسالم-افترض أن هذا الشخص من نسل محمد  نسب" و  ملك  "

عليه -وال عمل به ما يستفيد، هذا ليس عنده شيء من المجد، نعم ينتسب إلى النبي  ًا،رأسلم يرفع بهذا العلم 
ويتشرف باالنتساب إليه، وهو من ذوي القربى، لكن الكالم على ذوي القربى أهل االتباع الذي  -الصالة والسالم

 .-عليه الصالة والسالم-يحبون في هللا وفي رسوله 
 بنساااا و  ملااااك  ااااذا  ااااو المجااااد  

 
 

 لألمااااااوال وال اااااادِم الجماااااا  و  كااااااال 
 

إذا عد من أثرياء العالم وصار يتخبط بهذا المال يقوي جوانب الشرور، ويستعمله في إضعاف الخير  ثم ماذا
ن دعي إلى مخالفة بادر إن دعي إلى خير ؟وأهله كما هو حال كثير  -نسأل هللا السالمة والعافية- امتنع، وا 

نَساَن َلَيْ َغى}ممن رأى نفسه قد استغنى  وهذا هو حال كثير  [( سورة العلق7-5)] َأن رَّآه  اْسَتْغَنى{*  َكالَّ ِينَّ ا ِْ
من الناس، كثير من الناس ابتلي بالمال لكنه أخفق، وكثير من الناس ابتلي بالفقر وصبر، والصبر على الفقر 

ن ،-جل وعال-أسهل من الصبر على توجيه األموال فيما يرضي هللا  كان يوجد ممن استغل هذا المال في  وا 
 .-جل وعال-مراضي هللا 



................................... 
 عنااااد مجااااد مو ف اااا  مجااااد وضااااي 

 
 

 لألمااااااوال وال اااااادِم الجماااااا  و  كااااااال 
................................... 

 ج
 

نظر أصحاب األموال في أبهاتهم، يعني تنظر إلى العالم في ثيابه الرثة، في هيئته المتواضعة، في جسمه، وت
 وفي غاية من المجد القريب الذي يراه الناس. ،وتنظر أصحاب المناصب العالية في أبهة

يزرع الهيبة في قلوب أرباب الدنيا ألهل العلم، الواقع  -جل وعال-هذا هو الحاصل، تجد هللا  ف   مجد وضي ""
سيما إذا كان عندهم شيء من العقل، وشيء من الحكمة شاهد بذلك، وال شك أن أصحاب المناصب العالية ال 

يتقربون بذلك قربة، وهذا موجود، أو لجعلهم واسطة بينهم  -جل وعال-يقدمون أهل العلم، إما ابتغاًء لوجه هللا 
 ؛ ألنهي يقدر أهل العلم قرب من قلوبهموبين عامة الناس؛ ألن عامة الناس يثقون بأهل العلم، فإذا رأوا هذا الوال

يعني األصل  ،إذا كان يقدر من تحب فال شك أنك سوف تحبه وتجله وتقدره، يعني إذا رأيت من يحترم والدك
أو حتى بينك وبينه خالف، ثم رأيت هذا الشخص يقدر والدك ويعظمه ويحترمه، ال شك أنك  ،أنك ما تعرفه

 ا فيه إشكال، وهو المفترض في وال  هذا م -جل وعال-تميل إليه، فإذا كان الوالي يقدم هذا العالم قربة إلى هللا 
هذا من العقل،  ،مسلم، لكن إذا كان يقدمه ليجعله واسطة بينه وبين الناس يرضي به الناس، هذا أيضًا موجود

ومن أهل الخير والصالح، هذا ليست عنده شيء من  ،بخالف ما إذا نفض يده من أهل العلم ،هذا من الحكمة
 الحكمة.

 مجااااد موعنااااد  ف اااا  مجااااد وضااااي 
 

 لمل  ااااااااااِم ملااااااااااك ف اااااااااادام وكاااااااااا  
 ج

حكم به العالم، يعني بمعنى إيش؟ أنه ينفذ ما ي ،كل ملك خدام للملك، والوالي العاقل من يجعل نفسه خادم للعالم
 ذا حينئذ  يكون ملكه لخدمة الدينبه، ما له خيار، و إذا صدر الحكم الشرعي من العالم بادر ونفذ فرق بين وال  

ذا حكم وخدمة الشرع، وهذ ا هو األصل في الوالي، لكن إذا كان الوالي ينازع العالم، وبينه وبين العالم جفوة، وا 
العالم بحكم وهو الذي واله وقلده هذا األمر، ناقضه واعترض عليه، هذا ال يستقيم الملك مع مثل هذا، فوظيفة 

ع ذلك هم في الحقيقة خدام للشرع، الوالي وكان يسمى في األزمان السابقة عامل، كان عامل لعمر على كذا، وم
 وبهذا يشرفون، وبهذا ينالون المنازل العالية في الدنيا واآلخرة.

 ل م العظيم والفو  والنور وا من
 
 ج

 ................................... 
 

  ألهل العلم.
 ل م العظيم والفو  والنور وا من

 
 ج

 ................................... 
 

 -عليه الصالة والسالم- سيما العلماء بالسنة؛ ألن لهم النصيب األوفر من هذه األوصاف التي كمالها للنبي ال
 وبقدر إرثه من ميراث النبوة يكون نصيبه من هذه األوصاف. -عليه الصالة والسالم-وبقدر اقتداء العالم بالنبي 

 ل ااام العظااايم والفاااو  والناااور وا مااان
    بااااااات منحاااااااو رت رقياااااااا   أرد  فاااااااإن

 لحاااااا ا ِم والبشاااااار   ال يامااااااة يااااااوم 
 مثاااا  مجااااد م رفيعااااا   مجاااادا   ورماااا 

 

أو مثل  وهللا أنت تتمنى تكون مثل فالن، أن تكون مثل فالن، ما في أحد يتمنى أن يكون مثل اإلمام أحمد
يتمنى  كل طالب علم ،حتى المتأخرين مثل ابن باز أو ابن عثيمين أو األلباني ؟أو مثل علي بن المديني سفيان



أن يصل، طيب اسلك المسالك التي سلكوها، هم بشر مثلك، وقد يوجد في أوساط طالب العلم من أعطي من 
 الحفظ والفهم يمكن أكثر منهم، لكن اسلك مثل ما سلكوا.

 يقول: 
  نحاااااااو رتبااااااات م رقياااااااا   أرد  فاااااااإن

   نصابوا الت او  الاذي سالم فاعمد يلى

 مثاااا  مجااااد ِم رفيعااااا   مجاااادا   ورماااا  
 جاااااد ِم مثااااا  وجاااااد  مواصاااااعد بعااااا

 

أنا أصير مثلهم، وأحتاج إلى الراحة، وأنا وهللا الوقت وقت وناسة وهذا ربيع، وهذه  :وهللا تسترخي وتقول
استراحات، وهذه ما أدري إيش؟ ال، العلم ال ينال براحة الجسم، ال ينال العلم براحة الجسم، وهذا األثر عن يحيى 

أحاديث مواقيت الصالة، ساق جملة من أحاديث مواقيت الصالة، ثم قال: بن أبي كثير أورده اإلمام مسلم بين 
وقال يحيى بن أبي كثير: "ال يستطاع العلم براحة الجسم" ثم أكمل أحاديث مواقيت الصالة، والشراح كل ضرب 

 واديًا وفجًا إليجاد المناسبة لهذا الكالم، ال ينال العلم أو ال يستطاع العلم براحة الجسم.
لدقة في سياق المتون واألسانيد في باب المواقيت من كتاب الصالة من صحيح مسلم تجعل اإلنسان يعني ا

ينبهر، اإلمام مسلم انبهر، فأورد هذا األثر بين أحاديث يتصل بعضها ببعض، أخذته الحال، يعني كأنه فرض 
العلم  ،ائر طالب العلم أن يتعبوانفسه هذا الخبر بين هذه النصوص "ال يستطاع العلم براحة الجسم" وينبه بهذا س

 ما يأتي بالراحة، والعلماء يقولون: العلم أعطه كلك، لتنال بعضه، لكن إذا ما أعطيته كلك يمكن ما تنال شيء.
................................... 

 

 جاااااد ِم مثااااا  وجاااااد واصاااااعد بعااااا م 
 
 

وهللا فالن ذهب إلى فالن  :، يعني ما يقالالزم؛ ألن العكوف واالعتكاف المالزمة مالزمة الشيء "واعك "
كاف ال، إنما العكوف واالعت ،وأخذ غرض واعتكف ،أو دخل المسجد ،وجلس عنده ساعة وعكف عنده ساعة

 .طول المالزمة
 عكفاوا كماا المثلاى السانة واعك  علاى

 
 

 ................................... 
 

وال يقرأ في كتب  ،منها شيء، أو ال عناية له بكتب السنةشخص يدعي أنه من أهل السنة وليس في جوفه 
 السنة، وال في شروح السنة، وال، هذه دعوى.

 عكفاوا كماا المثلاى السانة واعك  علاى
 
 

 حفظا ............................. 
 

ويبقى أن األئمة حفاظ، ما ينال اإلنسان الوصف إال إذا حفظ وفهم، اللهم إال إذا حاول الحفظ وعجز يعذر، 
 الفهم ويبقى أن التدوين والتصريف أيضًا مما يجعل اإلنسان يوصف بهذا الوصف.

 ودمِ  تفسير ا عن ال ش  م  حفظا    عكفوا كما المثلى السنة واعك  على
دامة النظر في الشروح تعطي طالب العلم ملكة  بعض الناس له عناية بالمتون لكن ليست له عناية بالشروح، وا 

ألنه يأتيك أحاديث ما  أن يشرح من السنة ما لم يشرح قبل؛سنة، ويستطيع من خالل هذه الملكة يفهم بها ال
شروحه كثيرة وموجودة، مخرج في مسلم نعم، الكتب  ،شرحت، يعني إذا كان الحديث مخرج في البخاري ترتاح
ن شرح، تقف تقول: هذا ما سبق أ ،أو في مسند أحمد ،الستة مخدومة، لكن قد يعوزك حديث في الطبراني مثالً 

لماذا؟ ألنه تولد عندك ملكة، وصرت بحسك وملكتك هذه تستطيع أن  ؛تشرحه أنت ؟طالسم ما شرحه أهل العلم



-كما قلنا في نظيره باألمس بالنسبة لمن يديم النظر في كالم السلف في تفسير كالم هللا  ،تتعامل مع النصوص
 .-جل وعال

................................... 
 باااااه ا صااااا الح يفياااااد واقااااارأ كتاباااااا  

 
 

 ودِم تفسير ا عن ال ش  ........م  
 بالس مِ  الموصو  من الصحيه تدري 

 

والمصطلح هو القواعد  صطلح، مستحيل؛ ألن معرفة المصطلحيعني ما يعقل أن طالب حديث ما يعرف الم
نقول: ما يكفي  "اقرأ كتابا "، الشيخ يقول: المعرفة بحال الراوي والمروي ال بد من معرفتها، وال بد من التدرج

كتاب، ال بد أن تتدرج؛ ألن كتاب واحد إن قرأت من الكبار ما فهمته إال بقراءة كتاب قبله، ال بد أن تتدرج في 
ما يناسب المبتدي، ثم بعد ذلك ما يناسب المتوسط، ثم بعد ذلك ما  ،ثالث كتب أو أربعة واحدة تلو اآلخر

يرجع إليها من أرادها، وذكرناها باختصار يعني  ،المنتهي في طريقة ذكرناها في مقدمة األلفيةيناسب المتقدم و 
 يناسب التقديم.

 باااااه ا صااااا الح يفياااااد واقااااارأ كتاباااااا  
 

 بالس مِ  الموصو  من الصحيه تدري  
 .الطريق الواضح البين المحجة" "ف ي

 منحاار    إياار فاساالك المحجااة ف ااي
 
 ج

 ................................... 
 ج

 .))تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها((ال يمين وال شمال، اسلك الصراط المستقيم، اسلك هذه المحجة البيضاء 
 منحاار    إياار فاساالك المحجااة ف ااي

 
 ج

 فاعتصاااِم السااامحا  و اااي الحنيفياااة 
 ج

 .-عليه الصالة والسالم-اعتصم بدينك، اعتصم بكتاب ربك وسنة نبيك 
 شااااااا ده كااااااال رآن هللا ماااااان وحاااااايٌ 

 

 و  ت اااِم فاحفظاااه الااانجم ساااورر فاااي 
 

 .[( سورة النجم4-1)] ِيْن   َو ِي َّ َوْحٌي ي وَحى{*  }َوَما َينِ    َعِن اْلَ َو   كالقرآن -جل وعال-السنة وحي من هللا 
................................... 

 بدا ا نام  ير ومن ال الم  ير
 ج

 و  ت اااِم فاحفظاااه الااانجم ساااورر فاااي 
................................... 

 
 

خير الكالم كالم هللا،  ((-صلى هللا عليه وسلم-))أما بعد: فإن خير الكالم كالم هللا، وخير الهدي هدي محمد 
ذا قلنا  إن السنة وحي فهي مثل كالم هللا، إذًا هي خير الكالم بعد كالم هللا. :وا 

 قلب......................  ير من  ج  ا يااار ال اااالم ومااان  يااار ا ناااام باااد
 

 ب، ومن أطهر قلب ومن أنصح قلب.لومن أسلم ق
................................... 

 

 فااِم  ياار فاااه قااد بااه قلااب  ياار ماان 
 
 

 .-عليه الصالة والسالم-من أطيب األفواه فمه 
 متسمِ  إير كن حكم ا عن يعرا   ج  فبالااااا ال تاااااب  ساااارار البيااااان و ااااي

 ج

 [( سورة النحل44)] }ِلت َبيِ َن ِللنَّاِب{ -عليه الصالة والسالم-هي البيان، يعني ما جاء مجماًل في القرآن يبينه النبي 
 فالسنة ،البيان -عليه الصالة والسالم-فوظيفته 

 متسمِ  إير كن حكم ا عن يعرا   ج  فبالااااا ال تاااااب  ساااارار البيااااان  ااااي
 ج



ن، وال ادعيت أنك من أهل هللا وخاصته ومن ين فلن تفهم المبيَ ا أعرضت عن المب  ال تتسم باإلعراض؛ ألنك إذ
أهل العناية بالقرآن؛ ألنه يرد عليك أشياء تحتاج إلى بيان بيانها في السنة، فالمفترض أن تعتني بالسنة كعنايتك 

 بالقرآن.
حب  :ال: حب فالن حب فالن، إذا قالال تفعل، إذا ق : ال تفعلافعل افعل، إذا قال :يعني إذا قال نبيك" حكم"

}َوَما َكاَن ِلم ْ ِمن  َوَ  م ْ ِمَنة  ِيَذا َقَضى َّللاَّ  أبغض أبغض، حكم نبيك، ال يكن لك خيار  :العمل كذا، إذا قال
وَن َل  م  اْلِ َيَرر  ِمْن َأْمِرِ ْم{ ول ه  َأْمر ا َأن َيك  خيار، إذا قضى هللا  ما لك خيار، ليس لك [( سورة األحزاب15)] َوَرس 

 ورسوله أمر سمعنا وأطعنا.
 وار  ساااااانته وان ااااااد حكاااااام نبيااااااك

 ج
 

 ................................... 
 ج

يعني زن الناس وانقدهم، امدح هذا وذم  -عليه الصالة والسالم-انقد غيرك تبعًا لما جاء في حكم نبيك  "وان د"
 .-ليه الصالة والسالمع-هذا بقدر الموافقة والمخالفة لسنة النبي 

ال تبغي بها بديل وال تخالفها، يعني حكمها في نفسك وفي غيرك، وأول ما يحكم به  ،ارض بها "وار  سنته"
في خطبة الوداع لما وضع الدماء ووضع  -عليه الصالة والسالم-اإلنسان على نفسه؛ ليكون قدوة للناس، والنبي 

ًِ أضعه ربانا ربا العباس(( ))أول دم أضعه دمنا دم الحارثالربا قال:  ألنه  بن ربيعة بن عبد المطلب، وأول ربَا
ما يمكن أن يكون قدوة وهو يفرض على الناس ويترك نفسه، أو يفرض على أوالد الناس ويترك أهله وأوالده، ما 

 يكن قدوه بهذا حتى يبدأ بنفسه.
 .الي ين......................... م     حكاااااام نبيااااااك وان ااااااد وار  ساااااانته

 
 

 مع اليقين بدون تردد.
................................... 

 

 تحااااِم   الشااااك ماااا  الي ااااين وحااااول 
 
 ج

 وألزم نفسك باليقين الذي ال تردد فيه وال ريب. ،أبعد عن الشك والريب
بنواجذك، عض على سنة نبيك بنواجذك، إذا سمعت حديثًا فيه أمر بادر للعمل، إذا سمعت  "واعض  علي ا"

 والبعد عنه. فيه نهي عن شيء بادر بتركهديثًا ح
 محدثااة واعضاا  علي ااا وجانااب كاا 

 
 ج

 ................................... 
 

))عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها  :يعني التزم بالسنة وجانب البدعة
ياكم ومحدثات األمور(( فإن كل بدعة ضاللة، وكل  ،من محدثات األمور ومن البدعإياكم، تحذير  بالنواجذ، وا 

 ضاللة في النار.
 محدثااة واعضاا  علي ااا وجانااب كاا 

 
 ج

 نعاااااِم   يااااادعوك بدعاااااة وقااااا  لاااااذي 
 

 -عليه الصالة والسالم-يدعوك المبتدع إلى بدعته قل: ال سمع وال طاعة، أنا صاحب سنة، وبلغني عن النبي 
 وعن أتباعه من سلف هذه األمة وأئمتها. ،-عليه الصالة والسالم-عنه  كذا، وأنت تدعوني إلى خالف ما عرف

 قساِم مان ا يماان فاي قا  قضى مما    حاااارجٌ  نفسااااه فااااي ر بااااة لااااذي فمااااا
 
 



ا م ِ  ِسِ ْم َحَرج  وْا ِفي َأنف  ْم ث مَّ َ  َيِجد  م وَك ِفيَما َشَجَر َبْيَن   ا َقَضْيَ  َوي َسلِ م وْا مَّ }َفاَل َوَراِ َك َ  ي ْ ِمن وَن َحتََّى ي َحكِ 
  .[( سورة النساء56)]َتْسِليم ا{

 قساِم مان ا يماان فاي قا  قضى مما    حاااارجٌ  نفسااااه فااااي ر بااااة لااااذي فمااااا
 
 

 اآلية. ...[( سورة النساء56)] }َفاَل َوَراِ َك{ ليس له قسم، ليس له نصيب
  .....ألباب........................   الا  ولي  اجرا   ............أقو  

يعني الشخص العاقل ذو اللب ذو العقل السليم الذي يحرص على نجاة نفسه، أقوى  األلباب ألولي زاجراً  أقوى 
مْ }َفاَل َوَراِ َك َ  ي ْ ِمن وَن َحتََّى ي َحك ِ : -جل وعال-قوله  اً زاجر  شخص كبير  [( سورة النساء56)] {م وَك ِفيَما َشَجَر َبْيَن  

فلما انتهت وحكم عليه، قيل له: هذه الئحة إن أردت أن  ،عند قاضي من القضاةالسن صارت له خصومة 
}َفاَل َوَراِ َك َ  يقول:  -جل وعال-تعترض وترفع للتمييز، فطأطأ رأسه وبكى، كيف أعترض على حكم هللا، وهللا 

ْم{ م وَك ِفيَما َشَجَر َبْيَن   عني افترض أن الحكم ي ؟ف أعترض على حكمكي [( سورة النساء56)] ي ْ ِمن وَن َحتََّى ي َحكِ 
لتمييز ، وال يعني هذا أن وجود المحاكم العليا من اقدماته شرعية فهي ملزمة لي ولغيري لكن م صائب أو مخطئ

ألن كثرة المشاكل وكثرة الناس تستدعي كثرة القضاة، وكثرة القضاة تستدعي  ومجلس القضاء أنه خطأ، ال؛
ر، فال شك أن صنيع هذا الرجل مما يحمد عليه لتسليمه التام، لكن لو وجد وهللا قال: التفاوت بينهم التفاوت كبي

ويمكن هذا القاضي الحدث السن الجديد على القضاء يمكن إنه  ،أنا أشوف القضاة متفاوتين، متفاوتين القضاة
يس وجود المحاكم العليا فأرفع للتمييز، يعني ل ،-جل وعال-أخطأ، والمجال مفتوح، وليس فيه اعتراض لحكم هللا 

وكلها في دائرة حكم هللا، اإلشكال لو لم يرض بحكم القاضي وانتقل إلى حكم ثاني، انتقل إلى  مخالف لمثل هذا،
عليه -نعم مثل الذي لم يرض بالنبي  ،الحكم المدني على ما يقولون، حكم القانون، هذا الذي فيه اإلشكال

حكم  ،د المنافق الذي فعل كذا، فكونه ينتقل من حكم هللا إلى حكم هللاورضي بفالن من اليهو  -الصالة والسالم
 ،والمجال مفتوح ،هو أكبر منه هو ما زال في دائرة حكم هللا هللا على يد هذا القاضي الصغير على يد قاض  

كم المدني هذا لماذا؟ ال ال، الحا هللا أنا ما أرض بحكم القاضي هذا؛والحاجة داعية لما ذكرنا، أما كونه يقول: و
}َفاَل َوَراِ َك َ  ي ْ ِمن وَن عنده قوانين ثابتة ومضبوطة ومتقنة علي وعلى غيري، نقول: هذا الذي يقع في اآلية: 

م وَك{  .[( سورة النساء56)] َحتََّى ي َحكِ 
 فاااي صااامِم ال نااادي  والملحاااد ألبااااب    )فاااال ورااااك( أقاااو   اجااارا   ولاااي الاااا

 

رضون كما فعل هذا الشخص كبير السن، وهذا في أيامنا، يعني الخير موجود في أصحاب العقول يسلمون وي
 أمة محمد إلى قيام الساعة.

  .وهللا أعلممع الحق، ومن باب أولى ال يعمل به، ال يس لزنديق الذي في صمم عن سماع الحقوالملحد ا
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (7) حافظ حكميللعالمة  –المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 سم.

 أحسن هللا يليك.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى ه هللارحم-قال العالمة حافظ 

 :واآللة والتحذير من العلوم المبتدعة في الفرائ 
 كماااا وباااالفرائ  نصااا  العلااام فااااعن

 مااااان فضااااال ا أن تاااااولى هللا قسااااامت ا
 )يوصاايكم هللا( ماا  مااا بعااد ا اتصاال 
 و ااااذ يذا شاااائ  مااااا قااااد تسااااتعين بااااه

 لغاااة مااا  كاااالنحو والصااار  والتجو اااد
 واحاااااذر قاااااوانين أراااااااب ال اااااالم فماااااا

 ح  ندقااااااااةقاااااااااموب فلساااااااافة مفتااااااااا
 واقترحااااوا رامااااوا ب ااااا عاااا ل حكاااام هللا

 يااااااروك ين تاااااا ن الااااااوحيين مجترئااااااا  
 وأن تحكم ااااااااا فااااااااي كاااااااا  مشااااااااتجر
 أماااااا ال تااااااب فحااااار  عااااان مواضاااااعه
 كااااااذا ا حاديااااااح آحاااااااد ولاااااايب ب ااااااا
 وقاااااد أباااااى هللا ي  نصااااار ماااااا  اااااذلوا
 كاااااااااذا ال  اناااااااااة والتنجااااااااايم ين ماااااااااا
 يسااااناد ا حاااا ب يبلاااايب اللعااااين كمااااا
 ماااااااا للتاااااااراب وماااااااا للغياااااااب يدركاااااااه

 لبثاا  مااا الغيااب تاادري  الجاان كاناا  لااو
 أمااااااا النجااااااوم فاااااا  ن للسااااااما ورجااااااو
 كماااااا ب اااااا ي تااااادي السااااااري لوج تاااااه
 والنيااااااااار ن بحسااااااااابان وذلاااااااااك ت اااااااااا
 فماااااان تااااااأول في ااااااا إياااااار ذاك قفااااااا
 كااااااااالم تفين لعباااااااااد ال يا اااااااا  فااااااااي
 وال اااااااااتبين نظامااااااااا  فااااااااي عبادت ااااااااا

 أوصاااااى ا لاااااه و يااااار الرسااااا  كل اااااِم 
 ولااااااام يكل اااااااا يلاااااااى عااااااارب و  عجااااااام
 وفاااااي ال اللاااااة أ ااااار  فاااااادن  واإتااااانم
 ماااااااان آلااااااااة تلف ااااااااا حااااااااال  لمنااااااااب م

 ال لااام مااان ي فاااى  اااا حااا  مااااي ااادر  ب
 ب ااااا ماااان العلاااام إياااار الشااااك والاااات م
 كااااام مااااان ملااااام باااااه قاااااد باااااا  بالنااااادم
نفاااااااااااااااذا  لحكم اااااااااااااام  للحاااااااااااااا  ردا  وا 
 علي مااااااااا بع ااااااااول المغفاااااااا  العجاااااااام

 لمحاات م حكاام ماان الااوحي فااي لاايب يذ
 يذ لااااااايب يعجااااااا ك التحر ااااااا  لل لااااااام
 بر ااااااااان حاااااااا  و  فصاااااااا  لم تصاااااااام
 وكساااار مااااا نصااااروا ماااان م علااااى رإاااام

 نااااااب مااااان قااااادمكفاااااران قاااااد عبثاااااا بال
 متون ااااااا أ ااااااذب المن ااااااول ماااااان كلاااااام
 ماااااا للتصااااار  والم لاااااو  مااااان عااااادم
 د ااااااارا  تعاااااااالج أصااااااانافا  مااااااان ا لااااااام
 ماااااااا  للشااااااايا ين  اااااااردا   ساااااااتماع م

 الظلام فاي الساير حياح والبحار في البر
 ديااااار الع  ااااا  العلااااايم المساااااب  الااااانعم
 مااااا لاااايب يعلمااااه ف ااااو ال ااااذوب ساااام
 عاااااااا و التصاااااااار  والتااااااااأثير للاااااااانجم

 قيتاااااااااا  لنساااااااااك مع ااااااااادا  وكيفاااااااااا  وتو 



 فاااااااذا ساااااااعود وذا نحاااااااب و لسااااااامه
 نشر   المال في سو  واحذر مجال 
 ذ ال ااااد  والاااادين أجمعااااهتاااادعو لنباااا

 وللركااااااااون يلااااااااى الاااااااادنيا و  رف ااااااااا
 وللت تااااااااك ج اااااااارا  وال العااااااااة ماااااااا 
 وا عتمااااااد علاااااى ا ساااااباب م ل  اااااا
 وال فااااار بااااااهلل وا ماااااالك مااااا  رسااااا 
 و عتناااااااا  ال بيعياااااااا  لااااااايب ل اااااااا
 قاماااااا  لاااااادي م بااااااال قيااااااوم اباااااادع ا

 الاااا باا  الجديااد العلااام سااموه ماادحا  لااه
 ت ساااااااموه المالحياااااااد ال غاااااااار علاااااااى

 قاااااارن أو قاااااارون أتااااااواوكلمااااااا ماااااار 
 سااايركمه بعااا  ال بياااح علاااى بعااا 

 سااااف ا   واعجااااب لعاااادوان قااااوم حاااااولوا
                               حاادح      علااى   اار كالنااار فااي المااا  أو

 كاااااااااذا وناسااااااااابه ذا كااااااااام ب رصااااااااا م
 تاااادعو ج ااااارا  يلاااااى نشاااار الاااابال ب ااااام
 والعلااااام باااااا  كااااا  ع اااااا  كامااااا  ساااااالم
 والرتاااااااا  كااااااااالحيوان السااااااااائم الااااااااب م
 نبااااااااذ الماااااااارو ر وا  ااااااااال  والشاااااااايم
 دون المسااااابب وا  اااااال  مااااان عاااااادم
 والااااااوحي ماااااا  قاااااادر والبعااااااح للاااااارمم
 ماااااادبر فاعاااااا  مااااااا شااااااا  لاااااام يضاااااام
 مسااااااااا را  لغاياااااااااا  مااااااااان الحكااااااااام

 ل ااااااديم ومنااااااه ال ااااااول بال اااااادمكفاااااار ا
 ساااااا م وأ ثاااااار   أ ااااااال  بااااااذي ال ساااااام
 باااااااه علاااااااى صاااااااورر أ ااااااار  ل باااااااث م
 رااااااااي و جعلاااااااه فاااااااي الناااااااار للضااااااارم
 أن يجمعاااااوه يلاااااى ا ساااااالم فاااااي كمااااام
 فاااااي وقتاااااه أو ي اااااا  الاااااذئب والغااااانم

 

أما  ،يننبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

ذكر ما  -عليه الصالة والسالم-وسنة نبيه  -جل وعال-الوصية بكتاب هللا  -تعالى رحمه هللا-فلما ذكر الناظم 
لمبتدعة، فبدأ بالفرائض التي هي يعين على فهم الكتاب والسنة من الفرائض واآللة، وحذر بعد ذلك من العلوم ا

 تركة المواريث وما يتعلق بها.قسمة 
 ال:ق

 أوصااااى ا لااااه و ياااار الرساااا  كل ااااِم  ج  كمااا الفرائ  نصاا  العلاام فاااعنَ وباا
 

ْم ِللذََّكِر ِمْث   َحظِ  ا  نَثَيْيِن{كما أوصى اإلله في قوله:  م  َّللا   ِفي َأْوَ ِدك   نص  العلم"" [( سورة النساء11)] }ي وِصيك 
صلى هللا عليه -: قال رسول هللا يعني كما جاء عن الترمذي والحاكم وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال

قال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب،  وعلموها الناس فإني مقبوض(( ،))تعلموا القرآن والفرائض: -وسلم
 ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، وضعفه ظاهر؛ ألن في إسناده شهر بن حوشب.

))يا أبا هريرة تعلموا الفرائض : -صلى هللا عليه وسلم-ابن ماجه يروي عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 
وفيه  ،وهذا الحديث صححه الحاكموهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي((  فإنها نصف العلم، وعلموها

المقصود أن الحديث  ،نظر؛ ألن في إسناده حفص بن عمر، ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم
ويوجهون معناه بأن العلم منه ما يتعلق بما قبل  ،علم الفرائضضعيف، وأهل العلم يذكرون هذا في بيان فضل 



الوفاة وبما بعد الوفاة، إما في حال الحياة وما بعد الممات، العلوم كلها عالقتها بما في الحياة، وأما بالنسبة 
 للفرائض فهو متعلق بقسم التركات بعد الوفاة.

 ب و  عجاااااِمولااااام يكل اااااا يلاااااى عااااار   ج  ماااان فضاااال ا أن تااااولى هللا قساااامت ا
 

تولى هللا قسمة الحقوق المتعلقة بالتركة ألصحاب الفروض، وللعصبة وغيرهم من الوارثين، بينها بالتفصيل 
بشروطها، وما جاء في السنة من قدر زائد على ما في القرآن فهو مجرد توضيح، وأحكام قليلة جدًا، لكن جملة 

ومع ذلك علم حصره ممكن، يعني لو  ،علم في غاية األهمية أحكام المواريث مسطرة في سورة النساء، فهذا العلم
عكف عليه اإلنسان أسبوع أتقنه، وهو علم منضبط، ولذلكم هو أول علم دخل في اآلالت، يعني في اآلالت 

يعني قبل أن يشيع استعمال العلوم  ،ربع قرن  ما دخل فيه الفرائض، يعني من قبلالحاسبة مثل الكمبيوتر، أول 
وقليل يعني طالب العلم يدركه بمجرد حفظ الرحبية، وقراءة شروحها، الرحبية  الت؛ ألنه علم منضبطاآلكلها في 

وما جاء  ،يعني إذا قارن ما جاء في كتب الفرائض ،مائة وسبعين بيت، فإدراكها سهل، وأيضًا اآليات واضحة
يرة يعني معدودة آيات الفرائض، فبإمكانه في القرآن تيسر له األمر كثيرًا؛ ألنه ال يوجد فيه آيات كثيرة، آيات يس

أن يتقن هذا العلم من خالل القرآن الكريم، ومن خالل ما كتب في الباب من مؤلفات غالبها مختصر، يعني 
 يوجد المصنف في مجلد مثاًل لكن غالبها مختصرات.

 التأليف في الفرائض على نوعين:
ما على الفروض، إما على الو  ثم  ،ارثين كما جاء في القرآن، أو على الفروض المقدرةإما على الوارثين، وا 

على طريقة أهل العلم في الفرائض، وكلها أمرها منضبط وعلى حد سواء، يعني  ،ثم ذوي األرحام ،التعصيب
أو على طريقة التأليف عند أهل العلم على  ،سواًء قرأها الطالب على طريقة القرآن في بيان الوارثين مع شروطهم

 أمرها سهل يعني. ،إما طرد أو عكس ،أصحابها، بهذا أو هذاالفروض و 
 ماااان فضاااال ا أن تااااولى هللا قساااامت ا
 ج  يوصايكم هللا ما  ماا بعاد ا.......... 

 ولااااام يكل اااااا يلاااااى عااااارب و  عجاااااِم 
................................... 

 ج

ْم ِللذََّكِر ِمْث   َحظِ  ا  نثَ  م  َّللا   ِفي َأْوَ ِدك    إلى آخر آيات المواريث. ...[( سورة النساء11)] َيْيِن{}ي وِصيك 
 ..........مااااا  ماااااا بعاااااد ا اتصااااال  

 

 وفااااي ال اللااااة أ اااار  فااااادن  واإتاااانِم 
 
 

آية الصيف التي هي آخر سورة  ،منها آية متصلة بآيات المواريث، ومنها آية متأخرة ،يعني الكاللة فيها آيتان
 النساء.

................................... 
 و اااذ يذا شااائ  ماااا قاااد تساااتعين باااه 

 

 وفااااي ال اللااااة أ اااار  فااااادن  واإتاااانِم 
 مااااااان آلاااااااة تلف اااااااا حاااااااال  لمناااااااب ِم

 
 

نصوص الوحيين هناك علوم تعين على فهم هذه النصوص، فعلوم العربية بفروعها االثني عشر ال شك أن 
عربي، والحديث  -الصالة والسالم عليه-طالب العلم ال يستغني عنها؛ ألن القرآن بلسان عربي مبين، والنبي 

 بلغة العرب، هذا إنما يفهم من خالل معرفة العربية.



االشتقاق وغيرها من فروع كالنحو والصرف والبيان والمعاني والبديع والوضع و  "من آلة تلف ا حال لمنب م"يقول: 
 ."م  لغة"ى أداء القرآن على الوجه المطلوب وهذا يعين عل "والتجو د"العربية 

 لغااة كااالنحو والصاار  والتجو ااد ماا 
 
 ج

 ................................... 
 ج

يعني هل اللغة غير النحو والصرف؟ النحو والصرف ال شك أنه فرع من فروع اللغة، لكنه إذا عطفت عليه اللغة 
ة العرب، والتجويد أيضًا وكل ما يتعلق بلغ ،مفردات اللغة، فقه اللغة ،فالمراد به بقية الفروع مما يشمل متن اللغة

حتاج إلى قواعد التفسير وغيرها من العلوم التي تعيننا على إلى أصول الفقه، نحتاج ن ،حتاج إلى علوم الحديثن
 فهم النصوص.

 ال لااِم ماان ي فااى ياادر  ب ااا حاا  مااا  ج  ............................ماا  لغااة
 

 .-معليه الصالة والسال-يعني من كالم هللا وكالم نبيه 
 ب اااا مااان العلااام إيااار الشاااك والااات ِم  ج  واحااااذر قااااوانين أرااااااب ال ااااالم فمااااا

 

؛ ألنه عبارة عن قوانين وقواعد على حد زعم واضعها أنها تعصم رأيه علم الكالم ال شك أنه يورث الشكيعني 
وكثير من  من الخطأ، ولو لم يعتمد على كتاب وال سنة، فهم يريدون أن يكيفوا العقل البشري على قواعدهم،

، فهم يريدون أن -جل وعال-األمور المتعلقة بالعقل البشري تخفى على جميع الناس، يعني ال يعلمها إال هللا 
، يضعون قواعد ويرتبون عليها المجردةويسترسلون مع عقولهم  ،يتكلموا في أمور ال يدركون حقيقتها وال كنهها
ن تكون فإن النتائج ل -جل وعال-ت إذا لم تعتمد على كالم هللا نتائج، هذه القواعد إذا لم تعتمد أو هذه المقدما

، لكن المتمكن في علوم الكتاب منه الغبي وال يحتاج إليه الذكيكما قيل ال يستفيد  سليمة، علم الكالم علم غث
وينقض  ،مويستطيع الرد عليهم من قواعده ،والسنة إذا أراد أن يتعلم من علم الكالم ما يفهم به أقوال المخالفين

قواعدهم بقواعدهم إذا كان متمكنًا من نصوص الكتاب والسنة، مستحضرًا للعلوم الشرعية، آمنًا على نفسه من 
الزلل والخطل، فإنه حينئذ  يسوغ له ذلك، ولذا شيخ اإلسالم لما رد على الجهمية في نقض التأسيس مدحه ابن 

 القيم بقوله: 
 وكـــــــــذلك التأســـــــــيس أصـــــــــبح نقضـــــــــه

    أنـــــــــــــه بســـــــــــــالحهمومـــــــــــــن العجيـــــــــــــب 

 أعجوبــــــــــــــــــــــــــة للعــــــــــــــــــــــــــالم الربــــــــــــــــــــــــــان 
 أرادهـــــــــم نحــــــــــو الحضــــــــــيض الــــــــــداني

 ج

فالذي ال يعرف سالحهم ما يستطيع الرد عليهم، ما يعرف كالمهم فضاًل عن أن يرد عليهم، لكن  ،بسالحهم
وما يعين على نصوص الوحيين، ويبقى  ،المسلم الذي يريد نجاة نفسه يكفيه أن يقتصر على نصوص الوحيين

لرد على المخالفين فرض كفاية، يتواله من تأهل لذلك، بمعنى أنه ال يلزم كل الناس أن يدرسوا المنطق وعلم أن ا
الكالم، يعني كما قرر في بعض الكليات الشرعية على عموم الناس هذا ما هو بصحيح، قد يخصص يعني 

لكن مرحلة  ،عليه من االنحراف والذي يخشى ،المرحلة الجامعية فيها الطالب الضعيف والجيد والغبي والذكي
الدراسات مثاًل العالية هذه إذا انتقي لها من ينتقى ممن يتصف بالذكاء ممن يتصف بالدين، وعنده ما يكون سببًا 

 لوقايته وحمايته، هذا ال مانع أن يدرسوا ليطلعوا على مخالفات القوم، ويردوا عليهم بأقوالهم.
 ب اااا مااان العلااام إيااار الشاااك والااات ِم  ج  واحااااذر قااااوانين أرااااااب ال ااااالم فمااااا

 



ثم ندموا وتابوا بعد  ،كل هؤالء المتكلمين ال سيما من كتب له الندم والتوبة كلهم أفضى أمرهم به إلى الشك الحيرة
ذلك، أما من أراد هللا له أو من كتب هللا له االستمرار على ما عنده من شبهات فإنه مات على ذلك، وهللا يتولى 

 الجميع.
 فلسااااااافة مفتااااااااح  ندقاااااااة قااااااااموب

 
 

 ................................... 
 

يعني الكتاب الذي يجمع االصطالحات الفلسفية هذا مفتاح الزندقة، إذا اعتمد عليه اإلنسان، وأعرض  القاموس
الكتاب عن الكتاب والسنة ال شك أنه في نهايته يؤول به األمر إلى الزندقة، وال يعصمه من الزلل إال االعتصام ب

 والسنة.
 قااااااااموب فلسااااااافة مفتااااااااح  ندقاااااااة

 
 

 كاااام ماااان ملاااام بااااه قااااد بااااا  بالناااادِم 
 

وتمنوا أنهم من نظروا في الكالم، وكالم أهل العلم في حكمهم  ،وكم نقل من توبة لهؤالء وندم ،نعم كم سمعنا
طاف بهم في وي ،على أهل الكالم كقول الشافعي وغيره: "حكمي في أهل الكالم أن يضربوا بالجريد والنعال

هذا جزاء من يتعاطى الكالم" المقصود أنه علم ال حاجة لطالب العلم إليه، إنما يحتاجه فئة يقال: و  ،األسواق
 ممن يتصدى للرد عليهم.

 يقول: 
 واقترحاااوا راماااوا ب اااا عااا ل حكااام هللا

 
 

 ................................... 
 

 .ي علم الكالميعني هذه القواعد التي قعدوها ف "راموا ب ا"
 واقترحاااوا راماااوا ب اااا عااا ل حكااام هللا

 

نفاااااااااااااذا  لحكم ااااااااااااِم   للحاااااااااااا  ردا  وا 
 

ألنه ما دام هيبة الكتاب والسنة في نفوس المسلمين ما تمشي قواعدهم، لكن أرادوا أن يبطلوا نصوص الكتاب 
 والسنة ليجد علمهم محاًل في قلوب المسلمين، كيف أبطلوا نصوص الكتاب؟

 عاااان مواضااااعهأمااااا ال تااااب فحاااار  
 

 يذ لااااايب يعجااااا ك التحر ااااا  لل لاااااِم 
 ج

آحاد، ال  :ومعولهم على التحريف، وأما بالنسبة للسنة أمرها سهل، يعني القرآن ال يستطيعون أن يقولوا
ينزل أمره، ال يستطيعون أن  استوى استولى، وبدل من ينزل ربناظني، ال، لكن بدل من  :يستطيعون أن يقولوا
 ظني، أما بالنسبة للسنة فقالوا: إنها آحاد، واآلحاد ال يفيد إال الظن. :نيقولون بالنسبة للقرآ

 واقترحاااوا راماااوا ب اااا عااا ل حكااام هللا
   ياااااروك ين تااااا ن الاااااوحيين مجترئاااااا  

نفاااااااااااااذا  لحكم ااااااااااااِم   للحاااااااااااا  ردا  وا 
 علي ماااااااا بع اااااااول المغفااااااا  العجاااااااِم

 

لم يوجد في صدر هذه األمة، ال في يعني أكثر من اعتنى بعلم الكالم من األعاجم، من األعاجم وعلم الكالم 
 عصر الصحابة وال التابعين.

 يقول: 
 علي ماااااااا بع اااااااول المغفااااااا  العجااااااام    ياااااروك ين تااااا ن الاااااوحيين مجترئاااااا  

 

م وَك ِفيَما وأن تحكمها يعني هذه القواعد تحكمها في كل مشتجر، بينما المطلوب  }َفاَل َوَراِ َك َ  ي ْ ِمن وَن َحتََّى ي َحكِ 
ْم{  .[( سورة النساء56)] َشَجَر َبْيَن  



 وأن تحكم اااااااا فاااااااي كااااااا  مشاااااااتجر
 

 ................................... 
 

 يعني كل موضع خالف ترجع إلى قواعدهم.
................................... 

 اضااااعه أمااااا ال تاااااب فحاااار  عاااان مو 
 

 لمحت ِم حكم من الوحي في ليب يذ 
 يذ لااااايب يعجااااا ك التحر ااااا  لل لاااااِم

 
 

من معاني الكلم والكالم الجرح، يقولون: كلمه يعني جرحه بأظافير  [( سورة النساء154)] }َوَكلََّم َّللا   م وَسى{
 الحكمة، هذا تحريف.

 أمااااا ال تاااااب فحاااار  عاااان مواضااااعه
 كاااااذا ا حادياااااح آحااااااد ولااااايب ب اااااا

 هللا ي  نصاااار مااااا  ااااذلوا وقااااد أبااااى
 
 

 يذ لااااايب يعجااااا ك التحر ااااا  لل لاااااِم 
 بر ااااااان حاااااا  و  فصاااااا  لم تصااااااِم
................................... 

 
 

ومرضاته، الموصل إلى النعيم  -جل وعال-وقيض هللا للعلم الصحيح المورث للخشية الموصل إلى جنات هللا 
 م به، وتعلمه وتعليمه وبثه ونشره.فعون به، ويرفعون شأنه بعنايتهالمقيم قيض هللا علماء يرفعون به رؤوسهم، يرت
 وكسااار ماااا نصاااروا مااان م علاااى رإاااِم    وقااااد أبااااى هللا ي  نصاااار مااااا  ااااذلوا

 

 رغم أنوف من حاول التقليل من شأن العلم الشرعي.
 كفاااااران.............................  ج  كااااااااذا ال  انااااااااة والتنجاااااااايم ين مااااااااا

 

 علم الغيب، والمنجم ال شك أنهما كافران.الكاهن الذي يدعي 
................................... 

 

 كفااااران قااااد عبثااااا بالناااااب ماااان قاااادِم 
 
 

  .-عليه السالم-من األزمان األولى والسحر موجود، السحر متقدم، من عهد سليمان 
................................... 
 يسناد ا ح ب يبلايب اللعاين........

 
 

 كفااااران قااااد عبثااااا بالناااااب ماااان قاااادِم 
.................................. 

 

وهذا تعلم من هذا، وذاك تعلم من ذاك، إلى آخره إلى أن يصلوا  يعني هذا تعلم من هذا "ح ب يبليب اللعين"
 إلى إبليس اللعين.

 ................................كما 
 

 متون ااااا أ ااااذب المن ااااول ماااان كلااااِم 
 
 

ها يعني ما يتكلم به هؤالء السحرة هي متون السحر، وهي أكذب المنقول من كلم، وفيه المصنفات، هذه متون
المصنفات هي أكذب المنقول من كلم، يعني عندك مثل شمس المعارف، وبعض المغفلين يقتنيه ما يدري عنه، 

ن بالجملة، ومع ذلك هو كتاب هذا يباع في أقطار المسلميأو ما أدري..، وهو كتاب سحر، مجربات الديروبي، 
موجودة أيضًا في  ،طالسم موجودة في بعض كتب الطب ،سحر، أيضًا الطالسم الموجودة في بعض الكتب

ن كانت موجودة في الكتب إال  كتاب حياة الحيوان، وبعضها موجود في بعض كتب العلم، لكنها ال شك أنها وا 
 تعان بها.إنها رموز لشياطين يس :أنها كما يقول أهل العلم

 مااااااا للتااااااراب ومااااااا للغيااااااب يدركااااااه
 
 

 ................................... 
 

 يعني الذي يضرب بالتراب ويضرب بالحصى ويش عرف التراب للغيب، ويش عرف الحصى للغيب.



 مااااااا للتااااااراب ومااااااا للغيااااااب يدركااااااه
 ج  لبثا  ماا الغياب تادري  الجن كان  لو

 ماااا للتصااار  والم لاااو  مااان عاااادِم 
 أصاااااانافا  ماااااان ا لااااااِم د اااااارا  تعااااااالج

 

لو جئته وقال: أمك فالنة  ،اآلن هذا الساحر وهذا الكاهن الذي يدعي علم الغيب هو كاذب على كل حال، نعم
من غير أن تخبره بها، وأبوك فالن، وزوجتك اسمها فالنة، والثوب الذي تلبسه اآلن لونه كذا، وأخبرك بتفاصيل 

صادق، ولو طابق كالمه  :وال يجوز بحال أن نقول ،كاذب؟ كاذبمطابقة للواقع، فهل نقول: إنه صادق أو 
الواقع، هذا حكم شرعي ما للعقل فيه مجال، وال تطبيق قواعد اللغة وال غيرها ما فيها مجال هنا، هو كاذب على 

فذهبوا إلى الجهات للحاكم  الثة رأوا بأم أعينهم شخصًا يزنييعني لو أن ث ،أي حال، نظيره يعني أمر واضح
ال  لوا: رأينا، ما أخبرنا وال سمعناوقا رأينا فالن يزني بفالنة، رأينا الميل في المكحلة، الحاكم يقول: صادقين وا 

كاذبين؟ إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك هم الكاذبون، هم كاذبون ولو صدقوا، ولو طابق قولهم الواقع؛ ألن 
ل فهو كاذب، ولذا جاء الوعيد على من صدقه؛ ألنه قد المسألة مسألة شرع، يعني لو أخبرك بجميع التفاصي

يبهر اإلنسان فيجد نفسه ملزم بتصديقه، نقول: كذب، وال أدل من ذلك على أنه يأتي الشهود الثالثة الثقات 
األخيار يقولون: رأينا فالن يزني، فأولئك هم الكاذبون، ويجلدون على ثمانين جلدة؛ ألن هذه أحكام شرعية 

يعني ولو ))من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد(( ل لك: منضبطة، يقو 
مام جامعقول لك: أمك فالن، يعني ذهب شخص قال له، يعني ألنه احتمال ي ودخل  ،مع األسف حافظ للقرآن وا 

دخلت على  فقال له: أنت -خارج هذه البالد- له ما حصل من سحر، فذهب إلى ساحره فحصل تعلى زوج
في يوم كذا، وكان عليها من المالبس كذا، فدخلت عليكم امرأة هذه صفتها فرشتكم بطيب، هذه  فالنة في بلد كذا

ى عليه النص؟ وهللا ما يخفى هل يخف ،صدقت ؟ قال: صدقتالعلبة هذا باقي الطيب، ويش قال هذا الحافظ
لزمون بأن نكذبه ولو طابق كالمه الواقع، ونظير ذلك لماذا؟ ألن هذا كالمه طابق الواقع، لكننا شرعًا م عليه؛

القذفة، يعني أنت أحيانًا كالمك ما فيه أدنى إشكال، رأيت الرجل يجامع المرأة مثل ما يجامع الزوج زوجته، ما 
ولو رأيت؛ ألن هذه أحكام شرعية، يعني ما فيها المسألة مسألة كفر، أنت عندك أدنى ريب، تروح تشهد كاذب 

 فر ما يمكن أن يأتي شرع بهذا.تصدق كا
 د اااااارا  تعااااااالج أصاااااانافا  ماااااان ا لااااااِم    لبث  ما الغيب تدري  الجن كان  لو

 

مائة سنة،  :في قصة سليمان، مات سليمان، وكان متكئًا على عصاه على منسأته مدة طويلة حتى قال بعضهم
ء يعلمون الغيب والرجل قد مات إال إن هؤال :مدة مائة سنة، هل نقول ،واقف والجن يشتغلون في العذاب األليم

( 14)] }َفَلمَّا َ رَّ َتَبيََّنِ  اْلِجنُّ َأن لَّْو َكان وا َيْعَلم وَن اْلَغْيَب َما َلِبث وا ِفي اْلَعَذاِب اْلم ِ يِن{ ؟أنه معتمد على عصاه
 .[سورة سبأ

 أماااااا النجاااااوم فااااا  ن للساااااما ورجاااااو
 كمااااا ب ااااا ي تاااادي الساااااري لوج تااااه

 
   

 ا ين  اااااردا   ساااااتماع ِمماااااا  للشاااااي 
................................... 

بعض  ،للشياطين، وهداية للسراة، يهتدي بها السراة اً يعني الحكمة من خلق النجوم ثالث: زين للسماء، ورجوم
 العلماء المعاصرين يرثي شيخًا من الشيوخ رحمة هللا عليه يقول:

 عــــــة الصــــــادي إذا قــــــل مــــــاطر  ويــــــا لو   فيــــــا خيبــــــة الســــــاري إذا غــــــاب نجمــــــه



   

 هذه مرثية لواحد من العلماء الكبار، وال شك أنه خسارة، ومثل الغيب بالنسبة للناس. "إذا جف ماطر  "أو 
 ويــــــا لوعــــــة الصــــــادي إذا قــــــل مــــــاطر      فيــــــا خيبــــــة الســــــاري إذا غــــــاب نجمــــــه

 

 
 كمااااا ب ااااا ي تاااادي الساااااري لوج تااااه
 ج  والنياااااااار ن بحساااااااابان وذلااااااااك ت ااااااااا 

 الظلاِم فاي الساير حياح حاروالب في البر 
 ديااااار الع  ااااا  العلااااايم المساااااب  الااااانعِم

 

ْمب  َتْجِري ِلم ْسَتَ ر   لََّ ا{  .[( سورة يــس17)] }َوالشَّ
 فمن تأول في ا إير ذاك............

 ج

 ................................... 
 

ْرَناه  َمَناِ َل{  .[( سورة يــس11)] }َواْلَ َمَر َقدَّ
 في اااااا إيااااار ذاك قفاااااا فمااااان تاااااأول

 ماااا لااايب يعلماااه ف اااو ال اااذوب ساااِم   ج
 

 يعني سمي الكذوب.
 جج  كاااااااالم تفين لعبااااااااد ال يا ااااااا  فاااااااي

 عاا و التصاار ..................... 
 ج

  الب:.......
 هاه؟

  الب:.......
 ؟، يعني سمي، سمي الكذوب، نعمسم  

  الب:.......
 .ينكسر البيتال ال، 

 عاااااا و التصاااااار  والتااااااأثير للاااااانجِم  ج  فااااااايكاااااااالم تفين لعبااااااااد ال يا ااااااا  
 ج

 كالمتعبين لعباد الهياكل الذين يرون أن الهياكل هي التي تتصرف في العالم.
 ع ااااااادا  وكيفاااااااا  وتوقيتاااااااا  لنساااااااك ِم  ج  وال ااااااااتبين نظاماااااااا  فاااااااي عبادت اااااااا

 

 هذا فيه مؤلفات، التنجيم واألنواء فيها مؤلفات.
 فااااااذا سااااااعود وذا نحااااااب و لساااااامه

 ذا كااااااام ب رصااااااا ِم كاااااااذا وناسااااااابه   ج
 ج

وذكر أن فيها  ،التعلق بالنجوم والهياكلو  ،من الكهانة والتنجيم والسحر -تعالى رحمه هللا-يعني حذر الناظم 
واشرأبت نفوسهم إليه،  ،وهي موجودة بالفعل، ثم بعد ذلك حذر مما يضر وال ينفع، مما تعلق به الناس ،مؤلفات

 شربت قلوبهم حبها.وأ  
 يقول: 

 تااادعو ج اااارا  يلاااى نشااار الااابال ب اااِم    نشاار  المااال فااي سااو   واحااذر مجااال
 ج

 وعلى القدح في الدين وأهله، يقول: احذرها. ،وعلى الصور ،يعني المجالت والجرائد المشتملة على الشبهات
 نشاار  المااال فااي سااو  واحااذر مجااال 

 تادعو لنباذ ال ااد ....................
 
 ج

 تااادعو ج اااارا  يلاااى نشااار الااابال ب اااِم 
................................... 

 ج
 



 تزهد الناس في دينهم، وترفع شأن من ليس له شأن، وتسعى جاهدة إلى إسقاط من له شأن في الدين.
 تااادعو لنباااذ ال اااد  والااادين أجمعاااه

 والعلاااام باااا  كاااا  ع اااا  كاماااا  ساااالِم   ج
 ج

بعد نهاية الدوام إلى قدوم النوم يعني أصحاب العقول السليمة يعني هل ينفق الشخص وقته من صالة العصر و 
 !هل هذا من العقل؟ ؟!في قراءة جرائد ومجالت حرفًا حرفًا، مع أنه قد يأثم بقراءتها، ويترك ما يؤجر على قراءته

نعم قد يوجد اتفاق بين مجموعة من طالب العلم يخصص لكل واحد صحيفة أو جزء من صحيفة لتتبع هؤالء 
المسئولين عن خططهم هذا جيد، هذا من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المفسدين للرد عليهم وبإبالغ 

 ال شك أنه من حماية جناب الدين.
 تااادعو لنباااذ ال اااد  والااادين أجمعاااه
 وللركاااااااون يلاااااااى الااااااادنيا و  رف اااااااا

 

 والعلاااام باااا  كاااا  ع اااا  كاماااا  ساااالِم 
................................... 

 

ا تجد إال إعالنات عن بيع وشراء، وا عالنات عن أمور ال ينبغي لمسلم أن يعتني ما في عندهم إال أمور الدنيا، م
علن الصور للنساء الخليعات، واألصل في الصور كلها أنها بها، وتجدها في دعاياتها التي تجري منها األموال، ت  

 محرمة، ولو لم يكن فيها إال التصوير لكان األحرى واألجدر بطالب العلم أن يجتنبها.
 للركاااااااون يلاااااااى الااااااادنيا و  رف ااااااااو 

 

 والرتاااااا  كااااااالحيوان السااااااائم الااااااب ِم 
 ج

 واستغناء بها عما ينفعك في دينك ودنياك. ،يعني وقتك كله مطالعة لهذه الجرائد
 نبااااااذ الماااااارو ر وا  ااااااال  والشاااااايِم    وللت تاااااااك ج ااااااارا  وال العاااااااة مااااااا 

 ج

 نساء بالرجال، وما يفتن الرجال بالنساء.تجد ما يفتن ال ،وأيضًا للرجال ،تجد فيها الصور العارية للنساء
 دون المساااابب وا  ااااال  ماااان عاااادِم  ج  وا عتماااااد علااااى ا سااااباب م ل  ااااا

 

ما ينشر في الجرائد والمجالت أنها تدعو لالعتماد على األسباب دون ، بأما أن يكون هذا متعلق بما في الجرائد
 أو يكون الكالم مستأنف. ،المسبب
 احذر يقول: 

 عتماد على ا سباب م ل  ا......ا 
 وال فاااار باااااهلل وا مااااالك ماااا  رساااا 

  ج

 دون المساااابب وا  ااااال  ماااان عاااادِم 
 والاااااوحي مااااا  قااااادر والبعاااااح للااااارمِم

 ج

وهذا موجود في كثير من المجالت، في كثير من الجرائد، ال سيما مجالت وجدت في مصر والشام قبل مائة 
، تشكك في حقائق -نسأل هللا العافية-تدعو إلى اإللحاد وفيها هذه األمور واضحة، وهي موجودة اآلن،  ،سنة

من نصارى وغيرهم الدين، تشكك فيما اشتمل عليه القرآن والسنة، موجودة ويكتب فيها فجرة، يكتب فيها كفار 
 مالحدة، فعلى طالب العلم أن يحذرها.و 

 والاااااوحي مااااا  قااااادر والبعاااااح للااااارمِم    وال فاااار باااااهلل وا مااااالك ماااا  رساااا 
 

 لمون في أركان اإليمان.يعني يتك
 و عتنااااااا  ال بيعيااااااا  لاااااايب ل ااااااا
    قامااااا  لااااادي م باااااال قياااااوم ابااااادع ا

 مااااادبر فاعااااا  ماااااا شاااااا  لااااام يضاااااِم 
 مساااااااا را  لغايااااااااا  ماااااااان الحكااااااااِم

 



 هو الذي أوجدها. -جل وعال-يعني أن الطبيعة هي التي أوجدت هذه المخلوقات، وليس هللا 
 قامااااا  لااااادي م باااااال قياااااوم ابااااادع ا

    الااا باا  الجديااد علاامال سااموه ماادحا  لااه

 مساااااااا را  لغايااااااااا  ماااااااان الحكااااااااِم 
 كفااااار ال اااااديم ومناااااه ال اااااول بال ااااادِم

 

سموا علم الفلك الهيئة الجديدة، وفيها مؤلفات للمتقدمين وللمعاصرين، وفيه أيضًا ردود على أصحاب الهيئة 
 لصواعق أكبر منه.وذيل ا (الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة) ري له رد وله ذيلجويتالالجديدة، 

 ت سااااااموه المالحيااااااد ال غااااااار علااااااى
 ساااا م وأ ثاااار   أ ااااال  بااااذي ال سااااِم   ج

 ج

تقسموه، تقسموا هذه األعمال في هذه الجرائد، وصار كل واحد له عمود ثابت يكتب في هذا التخصص الذي 
 انبرى له.

 ت سااااااموه المالحيااااااد ال غااااااار علااااااى
 وكلماااا مااار قااارن أو قااارون أتاااوا باااه

 

  ااااال  بااااذي ال سااااِمساااا م وأ ثاااار   أ 
 علاااااااااى صاااااااااورر أ ااااااااار  ل باااااااااث ِم

 ج

 الشر أصله واحد، ولكل قوم وارث، لكن اآلليات التي يحقق بها هذا الشر لكل عصر ما يناسبه.
 رااااااي و جعلاااااه فاااااي الناااااار للضااااارِم    ساايركمه بعاا  ال بيااح علااى بعاا 

 

 لقى في جهنم.ظلمات بعضها فوق بعض تركم وت ،هذا الخبث كله بعضه على بعض ،هذه األمور كلها
 ساااف ا   واعجاااب لعااادوان قاااوم حااااولوا

 أن يجمعاااوه يلاااى ا ساااالم فاااي كماااِم   ج
 

مثاًل يقال: علم الفلك اإلسالمي، علم كذا اإلسالمي، كل شيء يلصقونه باإلسالم، والطبيب الروحاني، ويش 
روحاني هذا يساعد وعنوانه وكيفية االتصال به، طبيب  ،معنى طبيب روحاني؟ اآلن في القنوات يعلن عن نفسه

، يعني كما جاء في الخمرة يشربونها ويسمونها بغير اسمها، ويسمونه أيضًا هو على فك السحر؛ ألنه ساحر
 مشروب روحي اآلن.

 ساااف ا   واعجاااب لعااادوان قاااوم حااااولوا
 أن يجمعاااوه يلاااى ا ساااالم فاااي كماااِم   ج

 

لطريقة اإلسالمية، وهذا كذا اإلسالمي، وتجد اآلن تمشية بعض األمور بنسبتها إلى اإلسالم، تجد هذا على ا
 حتى قالوا: غناء إسالمي.

 حادح علاى   ر كالنار في الما  أو
 ج
 

 ................................... 
 ج

 كالماء في النار ال يمكن أن يجتمعان.
اني؛ ألنهما ما يجتمعان، طهر وحدث ما يجتمعان، فإذا وجد أحدهما ارتفع الث حدح * في وقته" على   ر "أو

 نقيضان، وكذلك الماء والنار.
................................... 

 ج

 فااااي وقتااااه أو ي ااااا  الااااذئب والغاااانِم 
 

  .وهللا أعلمكما أنه ال ي جمع بين الضب والحوت، جمع بين الذئب والغنم، ال يمكن أن ي  
 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (8) حافظ حكمي -المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 في ميميته:  -تعالى رحمه هللا-حافظ قال العالمة 
 :ق وفه الدانية اليانعة واجتنا   اتمة في تحصي  ثمرا  العلم النافعة

 وحاصااااا  العلااااام ماااااا أملاااااي الصااااافا  لاااااه
 وذاك   حفظااااااااااااااك الفتيااااااااااااااا بأحرف ااااااااااااااا
 و  تصاااااااااادر صاااااااااادر الجماااااااااا  محتبيااااااااااا  
 و  العماماااااااااااااااة يذ تر اااااااااااااااى ذ ابت اااااااااااااااا
 و  ب ولاااااااااااااك يعناااااااااااااي دائباااااااااااااا  ونعااااااااااااام

 مب رجااااااااااااااااة و  بحماااااااااااااااا  شاااااااااااااااا ادا 
 باااااا   شااااااية هللا فااااااي ساااااار وفااااااي علاااااان
 فلتعااااااااااااااااار  هللا ولتاااااااااااااااااذكر تصااااااااااااااااارفه
 وح ااااااااه اعاااااااار  وقاااااااام ح ااااااااا  بموجبااااااااه
 أشاااااااا ى وأسااااااااعد م تااااااااارا  أضاااااااا   ااااااااد 
 أوحااااااااى وأرساااااااا  وصااااااااى آماااااااارا  ون ااااااااى
 يحاااااااااب ا حساااااااااان والعصااااااااايان يكر اااااااااه
 بم تضاااااااى ديااااااان فاااااااي الااااااادار ن م ااااااارد
 فاعمااااااا  علاااااااى وجااااااا  وادأب يلاااااااى أجااااااا 
 للشاااااااااار  فان ااااااااااد وساااااااااالم لل ضااااااااااا  و 

 دير كاااااااااااان عباااااااااااادا  لمال ااااااااااااهوبالم ااااااااااااا
يااااااااااه اساااااااااتعن فبااااااااااذا  ييااااااااااه فاعباااااااااد وا 
و ذ با سباب واستو ب مسبب ا    بالشار  
 ن كااااااااااا  أمااااااااااار ماااااااااااا  ممااااااااااا  باااااااااااه 

ار    فاذي وا ضام أصب واصد  أ لصه ش 
 أ لصااااااااه هلل واصااااااااد  عا مااااااااا  وأصااااااااب
   تعجااااااااااااابن باااااااااااااه يحاااااااااااااب  و  تاااااااااااااره
ن  وحيااااااح كااااااان ماااااان الن ااااااي اجتنبااااااه وا 

 فأصاااِ  سااامعك واستنصااا  يلاااى كلماااي 
 و  بتسااااااااااااااااو دك ا ورا  بااااااااااااااااالحمم
 تملياااااااه لااااااام تف اااااااه المعناااااااي باااااااال لم
 تصااااااانعا  و ضااااااااب الشااااااايب باااااااال تم
 مكااااااااال و  حملااااااااك ا ساااااااافار كااااااااالب 
 ب  اااااار  ال ااااااول ماااااان نثاااااار ومنااااااتظم
 فاااااعلم  ااااي العلاااام كاااا  العلاااام فااااالت م
 وماااااا علاااااى علماااااه قاااااد  ااااا  باااااال لم
 وماان ج الحاا  فاساالك عنااه إياار عمااي
 أدنااااى وأبعااااد عااااد   منااااه فااااي ال ساااام
 أحااااااا  حااااااارم شااااااارعا  كامااااااا  الحكااااااام
 والبااااار يرضااااااه مااااا  سااااا   لجااااارم م
   ظلاااااام ي شااااااى و   ياااااار بمن ضاااااام
 واعاااا ل عاااان هللا سااااو  الظاااان والاااات م

 من بااااااااه كالملحااااااااد ال صاااااااامت اصاااااااا
 وعابااااادا  م لصاااااا  فاااااي شااااارعه ال ااااايم
 تصاااااا  يليااااااه وا   حاااااار  فااااااي الظلاااااام
 وثااااا  باااااه دون اااااا تفلاااااه ولااااام تضااااام
 فاااااااإن بااااااادا صاااااااالحا  أقااااااادم و  تجااااااام
 فااي صاااله السااعي أو فااي  يااب ال لاام
 صااااارا ه وا ضاااااامن الااااانفب تن ضاااااام
 فااااي جانااااب الااااذنب والت صااااير والاااانعم
  للاااا  تااااب منااااه واسااااتغفر ماااا  الناااادم



 وأوقااااا  الااااانفب عناااااد ا مااااار  ااااا  فعلااااا 
 كااااااا  فاحماااااااد الماااااااولى م  ر اااااااافاااااااإن   

ن عصاااااا  فاعصاااااا ا واعلاااااام عااااااداوت ا       وا 
 وانظااااار م اااااا ي المسااااايئين التاااااي أ اااااذوا
 والاااا م صاااافا  أولااااي الت ااااو  الااااذين ب ااااا
 واقنااااا  وااااااين الرجاااااا وال اااااو  قااااام أبااااادا  
فال و  ما أورح الت و  وحح على    كاذا 
 الرجاااااااا ماااااااا علاااااااى  اااااااذا يحاااااااح لتصاااااااا
 وال ااااااااو  ين  اد أفضااااااااى لل نااااااااوط كمااااااااا

 و  تفااااااااارط وكاااااااان وسااااااااا ا   فااااااااال تفاااااااارط
 سااااااادد وقاااااااارب وأبشااااااار واساااااااتعن بغااااااادو  
 فمثاااااااا  مااااااااا  اناااااااا  ال سااااااااالن  متااااااااه
 ودم علاااااااى الباقياااااااا  الصاااااااالحا  وحاااااااو
 واضاااااار  يلااااااى هللا فااااااي التوفياااااا  مباااااات ال  
 يااااااااا رب يااااااااا حااااااااي يااااااااا قيااااااااوم مغفاااااااارر

وامااااانن علاااااي بماااااا يرضااااايك واقضاااااه لاااااي         
 وأعاااااااا  دينااااااااك وانصاااااااار ناصاااااااار ه كمااااااااا
 واقصاااااااام ببأسااااااااك راااااااااي حاااااااا ب  اذلااااااااه

 اشااااااااااادد علااااااااااااي م ب لااااااااااا ال ودمدمااااااااااااةو 
 واجعل ماااااااااااو راناااااااااااا لل لااااااااااا  موعظاااااااااااة
 ثااااام الصاااااالر علاااااى المعصاااااوم مااااان   اااااأ
        ج   واآلل والصاااااااااحب ثااااااااام التاااااااااابعين ل ااااااااام

 عااا  عااان موجاااب الااان موالن اااي  ااا  ن  
 ونعماااااااااااة هللا بالشااااااااااااكران فاسااااااااااااتدم
 وحاااااااااااذرن ا ورود الماااااااااااورد الاااااااااااو م
 ب ااااااا وحاااااااذر ذنوبااااااا  ماااااان ع اااااااب م
 علاااااااااي م هللا أثناااااااااى واقتاااااااااده ب ااااااااام
 ت شااى الااذنوب وترجااو عفااو ذي ال اارم
 مرضاااااار راااااااي و جااااار ا ثاااااام وا ثاااااام
 دياااااا  بموعااااااود راااااااي بااااااالج ا العظاااااام
 يفضااااي الرجااااا   ماااان المكاااار والاااان م

 حمن فاساااااات مومثاااااا  مااااااا أماااااار الاااااار 
 والااااااااااااارواح وأدلاااااااااااااج قاصااااااااااااادا  ودم
اااااااااارم المنباااااااااا  بالسااااااااااأم  ف المااااااااااا ح 
 قااااا  واساااااأل هللا ر قاااااا  حسااااان م تاااااتم
 ف اااااو المجياااااب وأ ااااا  المااااان وال ااااارم
 لمااااااا جنياااااا  ماااااان العصاااااايان واللماااااام
 مااااان اعت ااااااد ومااااان فعااااا  ومااااان كلااااام
 وعاااااادت م رانااااااا فااااااي أصااااااد  ال لاااااام
 ورد كيااااااااد ا عااااااااادي فااااااااي نحااااااااور م
 كمااااا فعلاااا  بأ اااا  الحجاااار فااااي ال اااادم

 باااااارر يااااااا شااااااديد الااااااب   والاااااان موع
 محمااااااااااد  ياااااااااار رساااااااااا  هللا كل اااااااااام
 وتااااااام نظماااااااي بحماااااااد هللا ذي الااااااانعم

 

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 ايا التي يحتاجها كل طالب علم.في خاتمة هذه القصيدة النافعة الجامعة للوص -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 يقول: 

 :ق وفه الدانية اليانعة واجتنا  ، اتمة في تحصي  ثمرا  العلم النافعة
 :-تعالى رحمه هللا-يقول 

 وحاصاا  العلاام مااا أملااي الصاافا  لااه
 فأصااِ  ساامعك واستنصاا  يلااى كلمااي   ج

 جججج



لها سمعك، وانتبه لها،  ايا فأصغ  لباب العلم ما تتضمنه هذه الوص ،خالصة العلم ،حاصل العلميقول: 
أصغ نفسك بنفسك واستنصت غيرك، يعني اطلب اإلنصات من غيرك ليستفيد ولئال  "واستنص  يلى كلمي"

 يشوش عليك.
 وذاك   حفظاااااااك الفتياااااااا بأحرف ااااااااا

 

 ................................... 
 ج

إضافة إلى ما عندك من علم  ،فقهاء األمصار ء، وتطلع على أقوال الفقهاعلى كالم أهل العلم صيعني أنت تحر 
، لن تتأهل ألن تكون عالمًا مستقاًل تستطيع أن تنقذ من يسألك ..الكتاب والسنة، لكن مجرد حفظك للفتيا هذا ما

 .ومن ظالمه إلى نور العلم ،من هلكة الجهل
 
 

، وال حفظك للفتاوى من كالفحم الذي يكتب به، والحبر يشبهه، أسود مثله، يعني ال كثرة الكتابة تنفع عنيي الحمم
غير تأصيل وبناء متين لهذا العلم على أصوله عند أهل العلم، ولذا تجدون بعض الناس يمضي من عمره 

 ،يسمى عالم، نعم يطلب العلم ومع ذلك ال يستحق أن ،الشيء الكثير، وقد يموت بعد أن زاحم العلماء عقود
لكن ليست عنده األصول التي تطلب ويبنى عليها العلم، نعم تجدون من يبرز في  ،ويسلك الطريق لطلب العلم

ومن يتأخر تأهله للعلم، كل هذا بسبب االهتمام باألصول والقواعد التي يبنى عليها العلم، علم الكتاب  ،مدة يسيرة
أن يسر لإلنسان من يأخذ بيده إلى الطريق الصحيح في أول عمره، تجدون  -عالجل و -والسنة، ومن نعم هللا 

أن هيأ لهم ويسر لهم من العلماء المخلصين من يدلهم على الجادة، يعني  -جل وعال-الشباب اآلن نحمد هللا 
ن كان ثم بعد ذلك جاء هذا التعليم النظام ،قبل العلماء يدرسون على الجادة ..،قبل ال أقول قبل يعني ي، وا 

بعضهم ينتقد كلمة نظامي؛ ألنه يلزم منها على حد زعمه أن يكون تعليم المساجد فوضوي، إذا كان هذاك منظم 
نما هو منسوب إلى من ينظمه من المشرفين عليه من قبل الموكلين  التعليم في المدارس والجامعات نظامي، وا 

وكولة إلى اجتهادات المشايخ، يعني هذا الذي من أجله من قبل ولي األمر، أما بالنسبة لدروس المساجد فهذه م
هو من هذه الحيثية منظم، تجد فيقال: تعليم نظامي، تعليم منظم ومرتب على نظر من يكلفه ولي األمر بهذا، 

التعليم في الحجاز نفس التعليم في نجد، والتعليم في الشمال نفس التعليم في الجنوب، ما يختلف، فهو منتظم 
ال يلزم من هذا أن يكون التعليم في المساجد على الجادة يكون فوضوي، ما يلزم، هو تنظيم لكنه ومنظم، و 

يختلف من شيخ إلى شيخ، ويختلف من قطر إلى قطر، وحتى الكتب التي تدرس في نجد مثاًل قد يدرس غيرها 
مية مثاًل في النحو والقطر في نفس العلوم في اليمن، يعني إذا كانت عناية أهل نجد على سبيل المثال باألجرو 

وفي  ،واأللفية تجد هناك العناية بالكافية البن الحاجب، العناية بملحة اإلعراب للحريري، وهكذا تجد في الشام
مصر وغيرها، يعني هذه أمور ال شك أنها منظمة، لكنها تتفاوت من بلد إلى بلد، لكن المقرر على أولى ابتدائي 

منظم، وعلى جميع الطالب، والمرتب على أولى متوسط نفسه ما يتفاوت، ما في أي قطر من األقطار تجده 
 ،، ال، هو من هذه الحيثية..يجتهدون وأهل ن حنا نجتهد بطالبنا، وأهل الشمال يبو إ -أهل الحجاز-: وهللا يقولون 

، إنما التعليم وال يلزم من هذا أن يكون التعليم في المساجد فوضوي؛ ألني سمعت من يقول هذا الكالم، ما يلزم

 و  بتساااااااااااااو دك ا ورا  باااااااااااااالحمِم  ج  وذاك   حفظاااااااك الفتياااااااا بأحرف ااااااااا
 



الرسمي الذي ترعاه الدولة هذا تعليم منظم من قبل من وكل إليه هذا األمر من قبل ولي األمر، تنظيم واحد 
 وال من مستوى إلى مستوى. ،متسق ال يتفاوت وال يتباين، وال يختلف من بلد إلى بلد

يده إلى الجادة، لذا تجدون كثير من أن يسر لطالب العلم من بداية الطريق من يأخذ ب -جل وعال-من نعم هللا 
طالب العلم في المستوى األخير من الجامعة في كلية شرعية تسأله عن بداهيات بعض العلوم ما يجيب، لماذا؟ 

فيها أضعف الناس ما رعي فيها أجود الطالب حتى  ى طريقة رتبت لكافة الناس، مراعىً ألنه أخذ هذه العلوم عل
الملحظ من قبل هؤالء فيها الضعاف؛ لئال يتعذب هؤالء، وكل يمشي، و  تأخرة مراعىً وال المتوسط في السنين الم

يعني من أجل أن يتوظف ويعيش في هذه الحياة،  ،هم  يتعلمون من أجل أن يسلكوا في هذه الحياةالدارسين أن
ألصول ولذلك تجد كثير من أوضاع طالب العلم في الكليات الشرعية غير مرضي، وتسأله عن مسائل في ا

الثالثة وقد درسها في المرحلة األولى من االبتدائي وحفظها نسيها، تجد مسائل في النحو في األجرومية ما 
لماذا؟ ألنه  ، وهو يمكن في الدراسات العليا؛وال اطلع عليها، تجد أشياء فيما رتب للمبتدئين تخفى عليه ،يعرفها

  .الب علمأخذ هذا العلم على طريقة سهلة، ليست متينة تربي ط
تتباين فيها أنظار المدرسين،  ،األمر الثاني: أنه في التعليم العالي في الجامعة يعطى العلم على طريق ناقصة

لكن يختلفون في أداء هذه المادة، فتجد منهم  ،ما تتغير، جاء مدرس أو تغير أو كذا ،المناهج واحدة في الكلية
عطاه الطالب على طريقة موجزة مختصرة، وهؤالء الطالب لماذا؟ ألنه أ  نجز المنهج في نصف المدة؛من ي

بحاجة إلى شيء من التوسع، وشيء من التأصيل لهذا العلم، وبالعكس تجد مدرس ثاني ما أنجز إال نصف 
المنهج أو أقل من نصف المنهج؛ ألنه توسع فيه، وأفادهم فيما شرح لهم، لكن يبقى أن األبواب التي ما شرحت 

بير، يعني يتخرج الطلبة وهو جاهل في هذه األبواب، هذه طريقة التعليم في الجامعات، في لهم فيها إعواز ك
يدور  يربط الطالب بكتاب يكون بأيديهم،األخير بدأ المسئولون في الجامعات يهتمون لقضية إتمام المنهج، وأن 

م ال شك أنه أفضل من عليه محور التعليم، وهذا ال شك أنه أفضل، تربية طالب العلم على كتب أهل العل
أو إحالة على كتب معاصرين كما يفعله كثير من المعلمين،  ،كتابات عن مدرسين لىتربيتهم على مذكرات وع

فطالب العلم الذي تخرج في التعليم النظامي في الكلية الشرعية مثاًل على هذا الوجه مدرس شرح له، سلق له 
يحتاج إلى تشعب وتنظير للمسائل، أو  ،يت في هذه المرحلةويحتاج إلى تأصيل وتثب ،المادة في نصف المدة

مدرس أطال وأفاض ووسع وشرح وشرق وغرب وال أنهى إال ثلث المنهج مثاًل أو ربع المنهج، تجده يتخرج اآلن 
أو يكون  ،إما أن يكون قاضي أو يكون معلم ،هو في مفترق طرق، اآلن هو تهيأ على ما يقال لسوق العمل

ماذا يصنع؟ إذا راجع نفسه حضر درس حضر شيء وجد أنه تعليمه فيه  ن تصدر للناس،واآل داعية أو كذا،
 ،خلل، يعني كلف بدرس ما استطاع، سئل عن مسألة وهللا حاول يتذكر ما استطاع، راجع نفسه، فهو بين أمرين

ج من هذه الكلية يقال ومن كلية شريعة، واألصل أن المتخر  ،إما أن يتكبر ويقول: وهللا أنا جامعي ومعي شهادة
ويخفى عليه بدهيات العلوم،  ،له: شيخ، فأنا لست بحاجة إلى كتب األطفال، ويستمر يتدرج في الكتب الكبيرة

فمثل هذا يستمر على ضعفه، لكن إن قال: أنا وهللا بحاجة إلى أن أبدأ من جديد، وبداءته من جديد في المتون 
وفهم هذه المتون وقراءة  ،لية، وتجاوز مراحل، فحفظه لمتون المبتدئينالصغيرة هذه ال تكلفه شيء؛ ألن عنده أه

أو سماع ما سجل عليها ال يكلفه شيء، إال أنه يتالفى فيه النقص الموجود عنده، وهذه وصيتي  ،شروحها



ن ، يرجع إلى كتب المبتدئتيعلى ما يقولون لطالب العلم الذين فاتهم مثل هذا األمر، ولو تخرجوا من الجامعة 
هذا ال يضره، كتب المتوسطين في ثالثة أشهر تنتهي، ثم بعد ذلك يكون  ،وبإمكانه أن ينجزها في شهر واحد

سدد الخلل الذي عنده، سدد الخلل ويتابع تعليمه، ويقرأ عاد في المطوالت، ويستطيع أن يقرئ الناس، ولذلك 
 نه أخذ التعليم على وجه فيه قصور.فتح عليه في مسائل يسيرة؛ ألتجدون من يتصدر للتعليم أحيانًا ي  

 .يعني ال تتصدر "و  تصدر" يقول:
 ................صدر الجما  محتبياا  

 تملياااااه لااااام تف اااااه المعناااااي باااااال لِم   ج
 جج

 ""لم تف ه المعني بال لِم الموجودين على طريقة ال تناسبهم ثم بعد ذلك تشرح لهؤالء ،يعني ال تتصدر المجالس
فإما أن تشرح بطريقة سهلة ميسرة يفهمها كل من  ؟لحضور ما مستوى هؤالء الحضورال بد أن تنظر في ا

فهم ال ينزلون  ،ألن الطالب عندك فيهم من يفهم، يعني فيهم عدد كبير يفهم ؛أو تشرح بطريقة متوسطة ،حضر
ون، تشرح وما يحتاجه المبتدئون والمتوسط ،عن منزلتهم، أو تشرح بطريقة تتجاوز فيها عن مقدمات العلوم

بطريقة تناسبهم، لكن مثل هذا الكالم قد ال يمشي في من كثرت عنده الجموع، وتنوع عنده الطالب، فيهم 
وفيهم المنتهي، فإما أن يسلك طريقة المتوسطين، يشرح للمتوسطين، والمبتدئ إذا  ،وفيهم المتوسط ،المبتدئ

أيضًا، لكنه يود أن يكون أن المنتهي يستفيد  وتعب قبل أن يحضر قد يستفيد، كما ،وسمت همته ،ارتفعت همته
شيوخنا كان معروف  ،أسلوب التعليم أرفع من هذا، فالتعليم اآلن كان المشايخ معروف عندهم يعني األسلوب

يعلمون هؤالء الصغار، ويخاطب  نعندهم تقسيم الطالب، حلقة للصغار، حلقة للمتوسطين، وحلقة للكبار الذي
وهللا أنت  :لكن اآلن من الصعب جدًا أن تقول ))حدثوا الناس بما يعرفون((قولهم كل مجموعة بما يناسب ع

وهللا أنت كبير وأكثر الطالب أقل منك مستوى فقد ال تستفيد، أنت  :صغير الزم تشوف لك مكان ثاني، أو تقول
أول ما يبدأ الدرس في واللي ما يستفيد الشكوى إلى هللا، وهذا جربناه في الدروس،  ،تشرح واللي يستفيد يستفيد

المنتهى مثاًل جلس الطالب في الشارع، فلما شافوا أسلوب الكتاب ما يناسبهم صعب، الكثير من الحضور 
طالب علم صغار أو متوسطين، أسلوب الكتاب ما يناسبهم، أيضًا أسلوب الشرح كأنهم تصعبوه، نقص النصف 

دد ينقص إلى أن ألغينا الكتاب، وجعلنا بدله الخرقي؛ ألنه في األسبوع الثاني، ثم ما زال الع ،في اليوم الثاني
ن كان أقل من كتب العقيدة، أقل من الواسطية لمدة  أسهل، ومع ذلك يعني كتاب الفقه له حضور وله وجود، وا 

 طويلة.
ن كان تصنيف الطالب في العصر الذي في وقتنا  المقصود أن على المدرس أن ينزل إلى مستوى الطالب، وا 

ن كان مستواه مستوى مبتدئ لن يتنازل أن يقولنحن ف وهللا أنا مبتدئ وهللا  :يه صعوبة؛ ألن طالب الجامعة وا 
وبجانبه طالب في الثانوية، وقد  ،أنا با أدرس مع الصغار، والكبار الذي جاء قد يكون مثاًل أستاذ في الجامعة

أنا تحدثت مع  ؟تتعامل مع هؤالء يكون قاضي تمييز، وبجانبه طالب في الجامعة، وقد يكون كذا، كيف
المسئولين عن تنظيم الدروس، وعلى رأسهم الوزير، وزير الشئون اإلسالمية، قال: هذا ميئوس منه، الطريقة التي 

إلى وينزل  ،ويقدر مستواهم ،وأسئلتهم ،وينظر في وجوه الطالب ،نعيشها ميئوس منها، لكن اإلنسان يسدد ويقارب
 لن يستطيع أن يتعامل مع كل شخص بعينه، هذا فيه صعوبة. خر..،مستوى بعضهم، والبعض اآل

 على كل حال يقول:



 و  تصااااادر صااااادر الجمااااا  محتبياااااا  
 ج

 تملياااااه لااااام تف اااااه المعناااااي باااااال لِم 
 ج

طالب في المتوسط وتقول: أصول الفقه مهم جدًا، أو النحو أو  ..،تأتي إلى طالب صغار وتقرر عليهم مثالً 
كتاب في الفن ما يصح، هذا تعذيب لهم، أو تأتي لطالب في المراحل األولى وتقرر تأتي لهم بأعقد ثم كذا 

وتشرح  ،عليهم مختصر خليل مثاًل، هذا تعذيب لهم، لكن عليك أن تنظر الطالب، وتشوف المعني بالخطاب
 .-رحمه هللا-على مستواه، هذا كالم الشيخ 

 و  العماماااااااااة يذ تر اااااااااى ذ ابت اااااااااا
 بااااااال تِم تصاااااانعا  و ضاااااااب الشاااااايب   ج

 ج

وما أشبه ذلك، يعني السن ال يكفي  ،ال تظن أنك بلغت مبلغ من العلم ألنك البس عمامة وتصبغ لحيتك بالكتم
 .ا المعول على التأهل في التحصيللتصدر المجالس أبدًا، إنم

 و  ب ولااااااااك يعنااااااااي دائبااااااااا  ونعاااااااام
 كااااااال و  حملااااااك ا ساااااافار كااااااالب ِم    ج

 

ونعم؟ يعني شرحك بيعني دائبًا  وال بقولك يعني دائباً  :نعم، يعني نعم هذه ويش معنىيعني ال يعني بقولك دائبًا و 
بركة، ويقال: حسبك، للبداية  :نعم، وقد يقال :نعم للطالب، قد يقال :دائمًا ونعم، إنما هذه طريقة مألوفة إذا قيل

لفاظهم، وتظن أنك صرت مثلهم، سم، ثم حسبك، يكرر كلمة نعم عند الحاجة إليها، يعني ال تتشبه بالمشايخ بأ
أنت  ؟وكيف يختم ؟وخضاب وكيف يبدأ الدرس ةوذؤاب ،يعني مجرد تشبهك بألفاظ الشيوخ وسمت الشيوخ، عمامة
 جالست الشيوخ وعرفت هذه األمور، لكن هذا ما يكفي.

 كااااااال و  حملااااااك ا ساااااافار كااااااالب ِم    ...................................
 

وهللا فالن عنده مكتبة كبيرة، ثم بعد ذلك يعلم وهو ما تأهل؛ ألن مجرد اقتناء الكتب ال  :يقال يعني ما يكفي أن
: "كثرة تهيعني العلم، بل اإلكثار من اقتناء الكتب قد يكون صارفًا عن التحصيل، ولذا ابن خلدون يقول في مقدم

وخ أدركناهم مكتباتهم دالوبين أو التصانيف تعوق عن التحصيل" وهذا شيء مجرب، يعني من عنده مكتبة، شي
في الفقه، قاموس واحد أو مرجع  ،ثالثة، كتابين في التفسير، وكتابين أو ثالثة في الحديث وهكذا، في العقيدة

رف جميع ما فيها، كتب النحو، يعني كتب يسيرة، لكن هذه الكتب هضمت، وع   منواحد في اللغة، وكتاب 
خمسين ألف كتاب، تشغله بمراجعتها، وبعضه يحول دون بعض، يأتي  ويوجد اآلن من طالب العلم من عنده

وفي  ،يحتاج إلى كتاب فيجد الكتب مرصوصة دونه، ويشتري ثانية ويرصها ثانية، وهكذا، هذا يتعب في جمعها
العناية بها، وفي الوصول إليها في بيته، وهذا شيء مجرب، فمجرد كثرة التصانيف هذه ال تعني أن اإلنسان قد 

اق غيره في العلم، حتى أن الحافظ الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل يقول: إن مجرد جمع الكتب ف
ككنز الفضة والذهب، يقول: جامع الكتب ككانز الفضة والذهب، صحيح كتب ال يستفاد منها، إنما تجمع تركة 

في معاشه، أما كونه يستفيد منها مع  بعده، أو قد يحتاج ويبيعها، مثل الذهب والفضة يجدها عند الحاجة إليها
نه يقلل : إكثرتها، كل الطبعات من كتاب كذا، ومن كل طبعة نسخة كذا، والكالم هذا ما صدر من فراغ، ما يقال

وشأن الكتب، يعني طالب علم ما عنده كتب كساع إلى الهيجاء بغير سالح، الكتب هي  ،من أهمية الكتب
تؤخذ بحكمة وعقل، وأن اإلنسان إذا احتاج لكتاب يشتريه، وقد يشتري الكتاب سالح طالب العلم، لكن ينبغي أن 

ليكون مرجع يرجع إليه عند الحاجة، لكن ما هو معنى هذا أنه يعذب بهذه الكتب كما هو الحاصل لبعض 
الشيوخ، صارت وبال عليه، وصار كثير منهم حضه من الكتب نقلها من مكان إلى مكان، إذا انتقل إلى بيت 



ذا سمع بأن هناك آفة نزلت بهذه الكتب أو اطلع على شيء منها في جهة ا حتاج إلى سنتين أو ثالث يرتب، وا 
ومثل ما قرروا  ،هذه مسألة ال شك أنها متعبة ؟وما أدري ويش ،وينظف ويعالج ،ذهب ينقلها من مكان إلى مكان

نينا من هذا كثيرًا، لكن ال يعني أن مشغلة عن التحصيل، ونتكلم بهذا الموضوع من حرقة، وحرارة، يعني عا
المراجع، قد طالب العلم ال يحتاج إلى الكتب، هذه ليست طريقة، طالب العلم ال بد له من الكتب، ال بد له من 

يرة تغني عن اقتناء الكتب، نقول: نعم، لكن هل هذه المكتبات في حوزتك بحيث تراجعها يقول: هناك مكتبات كب
ا هو بصحيح، قد تحتاج إلى مسألة يفوت وقتها، والمكتبة العامة مغلقة، فكون طالب متى شئت، هذا الكالم م

 العلم يقتني الكتب ويتوسط في االقتناء ال يسرف وال يكثر، وال يترك شيئًا يحتاج إليه.
................................... 
   و  بحماااااااااا  شاااااااااا ادا  مب رجااااااااااة 

 كااااااال و  حملااااااك ا ساااااافار كااااااالب ِم 
 ال ااااول ماااان نثاااار ومنااااتظِمب  اااار  

 

يعني كان طالب العلم إذا تأهلوا يشهد لهم شيوخهم، إما بنثر أو بنظم، يشهدون لهم أنهم تأهلوا للقضاء، تأهلوا 
للفتيا، تأهلوا للتعليم، تأهلوا للدعوة، ويزاولون من خالل هذه الشهادات التي أعطيت من قبل الشيوخ، وصارت 

الرسمية، على طريقة التعليم الموجودة، فصار من هذه الشهادات أو ممن يحمل  الشهادات اآلن تتوالها الجهات
والعرف يدل على أن  ،هذه الشهادات من ال يحمل العلم، فتجده يتقدم، أنا وهللا اآلن تخرجت في كلية الشريعة

ا ابتلي وامتحن أهل ألن يقضي، أهل ألن يعلم، ثم إذ ،من تخرج من كلية الشريعة شيخ، والشيخ أهل ألن يستفتى
ن هذا حصل : إما وجد على أدنى مستوى يتوقع منه، وهذا حاصل، حصل في كثير من الجهات، بل إذا قلت

في بعض خريجي قسم القرآن، ذهبوا ليعلموا القرآن في مدارس تحفيظ القرآن فوجدوا ال شيء، يعني إذا كان هذا 
مع ما يعين عليه من تجويد وقراءات  ،أو أكثر في القرآن الذي يمكن ضبطه، وأنت بصدد تعلمه أربع سنين

 ، فقد يحرم العلم بسوء القصد.كان همه مجرد الشهادة ال يدرك شيئاً وتفسير، ومع ذلك تجد الطالب إذا 
 ب  اااار  ال ااااول ماااان نثاااار ومنااااتظِم    و  بحماااااااااا  شاااااااااا ادا  مب رجااااااااااة 

 

كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم، والعلم هذه الذي يفقدها  "في سر وفي علن"العلم خشية هللا  "ب   شية هللا"
 ِمْن }ِينََّما َيْ َشى َّللاََّ ليس من أهل العلم  -جل وعال-الذي ال يورث الخشية ليس بعلم، والذي ال يخشى هللا 

 .[( سورة فاطر17)] {ِعَباِدِه اْلع َلَما 
بشر، ونجد من إذا خال يعني نجد من إذا تحدث بكى وأبكى، فإن كان في سره كذلك فلي "في سر وفي علن"

ال  ،وهذا ال شك أنه عالمات اإلخالص ظاهرة عليه، ومنهم ال هذا وال هذا ،بكى، وفي المحافل يتصبر ويتمنع
في سر وال في علن، يقرأ القرآن أو يقرأ سورة هود، أو يقرأ الطور، أو يقرأ أي شيء كأنه يقرأ جرائد كما هو 

 ألحوال.أن يصلح ا -جل وعال-حالنا، نسأل هللا 
 بااا   شاااية هللا فاااي سااار وفاااي علااان

 

   فاعلم  ي العلم ك  العلم........... 
الم الذي ال فالعلم الذي ال يورث الخشية ليس بعلم، والع [( سورة فاطر17)] }ِينََّما َيْ َشى َّللاََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلع َلَما {

 ."ك  العلم فالت ِم" يخشى هللا ليس بعالم
 ر تصاااااااااارفهفلتعاااااااااار  هللا ولتااااااااااذك

 

 ................................... 
 



عليه الصالة -وما يجب له، وما ثبت في حقه في كتابه وعلى لسان نبيه  -جل وعال-يعني علمك باهلل 
الذي يورث الخشية في القلب "من كان باهلل أعرف كان  لذي يدلك على الطريق الصحيح، وهوهو ا ،-والسالم

 منه أخوف".
 ولتااااااااااذكر تصاااااااااارفهفلتعاااااااااار  هللا 

 وح ااااه اعااااار  وقاااام ح اااااا  بموجباااااه
  ج

 ومااااا علااااى علمااااه قااااد  اااا  بااااال لِم 
 ومن ج الح  فاسلك عنه إير عماي

 ج

والخروج عن طريقهم  ،يعني اسلك الطريق المستقيم الذي درج عليه سلف هذه األمة وأئمتها، واحذر االبتداع
بقدر الحاجة، يعني هذا المكبر مثاًل يحتاج وخذ منها  ،ومسلكهم ومنهجهم، واحذر اإليغال في هذه المحدثات

تستعمل في عبادة األصل المنع، لكن  ،إليه، لكن ما الداعي أن يستعمله إمام خلفه ثالثة أشخاص، هذه محدثة
واحتاج الناس إلى مكبر يستعمل، ونعرف من شيوخنا من مات وهو ما استعمله،  ،الحاجة، إذا كثرت الجموع
، فاإلقالل من المحدثات بقدر الحاجة منها، بقدر الضرورة منها هو األصل، ال سيما لكن الحاجة هي التي تحدد

  .-جل وعال-ما يستعمل منه في عبادة من العبادات، ويتقرب به إلى هللا 
منهم من يقول: هذه وسائل ال تضر، وال شك أن هذه المحدثات منها المحدث الذي له أثر في العبادة، وله أثر 

ن تيسر أنه يتركه هذا هو األصل، ومنها ما هو مجرد وسيلة مثل  ،، مثل هذا يتخفف منهفي قلب العابد وا 
النظارة اآلن تستعملها في قراءة القرآن؛ ألنك ما تشوف الحروف إال بها، هذه ال شك أنها محدثة، لكن يبقى أنها 

منها المختلط اللي فيه الحالل  وسيلة إلى عبادة فهي عبادة، يعني النفقة فيها مأجور عليها، لكن هناك وسائل
، وفيه السمين، فولوج أهل العلم فيها ال شك أنه مزري بهم، يعني ويش معنى أن عالم يقرر ،والحرام، وفيه الغث

ال حديث ثم  ن كان اجتهد  ةوبعده تمثيلي ،قبله مغنيةيشرح تفسير وا  وبعده كذا، وهللا هذا يعني ما هو بالئق، وا 
 ،أو إلى مجتمعات ما يصل إليها، يعني المنابر هي األصل ،: يصل الحق إلى بيوتبعض طالب العلم وقالوا

أنا أقول:  ....،لكن هناك من ال يحضر إلى المساجد، واقتنى هذه القنوات يقول: خلونا ندخل إلى بيوتهم
لست لها وبقدر ما وقر في نيته من إخالص، لكن يبقى أن هذه األمور  ،االجتهاد يؤجر عليه اإلنسان بقدره

ال ، لكني ال أحصر االجتهاد على ..وليست لي، يعني شخص يقرر قال هللا وقال رسوله يخرج في قناة ماجنة وا 
 اآلخرين، فمن رأى أنه ينفع في هذا هللا يجازيه على قدر نيته.

 يقول: 
 وح ااااه اعااااار  وقاااام ح اااااا  بموجباااااه
 أشاااا ى وأسااااعد م تااااارا  أضاااا   ااااد 

 

 ومن ج الح  فاسلك عنه إير عماي 
................................... 

 

بين وهدى النجدين، وبين طريق الحق، وطريق الضالل، وجعل هناك حرية  -جل وعال-أشقى وأسعد، هللا 
تب له، يعني بطوعه واختياره يختار طريق السعادة أو طريق الشقاء، وال واختيار ومشيئة للعبد يختار بها ما ك  

ركب فيه هذا االختيار، ومع ذلك لن يخرج عن إرادة هللا  -جل وعال-فاهلل  أحد يجبره على أحد الطريقين،
لكن ما في أحد يقول: إني حاولت أن أصلي ما  ؟وهل هو شقي أم سعيد ،ومشيئته، وقضاه الذي قدره عليه

بطوعه  ،له حرية واختيارإذًا قدرت، حتى الذين ال يصلون هل حاول منهم أحد أن يقوم إلى المسجد وعجز؟ 
 لم.واختياره ترك الصالة، إذًا ما ظ  



 أشاااا ى وأسااااعد م تااااارا  أضاااا   ااااد 
 

 أدناااى وأبعاااد عاااد   مناااه فاااي ال ساااِم 
 ج

ومنهم المهتدي، ومنهم القريب، ومنهم البعيد، أدنى وأبعد، مثاًل جاء في  ،منهم شقي وسعيد، ومنهم الضال
في يوم المزيد أقربهم إلى اإلمام في  -جل وعال-الحديث وفيه كالم ألهل العلم أن أقرب الناس إلى الرب 

 .الجمعة
 قـــــــــــــــرب بقـــــــــــــــرب والمباعـــــــــــــــد مثلـــــــــــــــه

 بعــــــــــــــــــد ببعــــــــــــــــــد حكمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــديان     ج
 

من جاء  ،وما جاء فيه من أثر، وما جاء في كتابة الداخلين إلى المسجد يوم الجمعة ،هذا الذي يسمع هذا الكالم
حديث ضعيف، لكن ة القرب والبعد هذا مسأل :ومن جاء في الساعة الثانية، يعني إذا قلنا ،في الساعة األولى

ومن أهل  ،هذا في الصحيحين، ومع ذلك يعرف هذا ))من راح في الساعة األولى((أو  ))من غدا((ماذا عن 
وال يأتي إال في آخر ساعة، يعني في أحد منعه من المجيء؟ ما في أحد  ،العلم الذين يدرسون مثل هذا الكالم

ذا ،منعه، هو طائع ومختار انتبه من النوم نظر إلى الساعة قال: باقي ساعة على دخول اإلمام، هذه حرية  وا 
، ويش يدريك واختيار، يعني ما في جبر، ما هو اإلنسان مجبور، يقول: وهللا أنا كتب علي أني من أهل الشقاء

وأن تحركاته  ،كما تقوله الجبرية، وأن اإلنسان ال حرية وال اختيار ؟من أهل الشقاء أن هللا كتب عليك أنك
وتصرفاته مثل حركة الشجر، هذا قول باطل، يعني مجبور على أن يفعل كذا، مجبور على أن يتأخر عن 

: رضينا بالقدر، هذا مجبور....... لكن لو أن إنسانًا ضربه أو سرق ماله، هل يقول ..،الصالة، مجبور على أن
وانتهاك  ،يقوله للتبرير لنفسه في ترك الواجبات هذا مجبور الذي ضربني، ما يمكن أن يقول مثل هذا الكالم،

 المحرمات.
ااااى آماااارا  ون ااااى  أوحااااى وأرساااا  وص 

 
 

 ................................... 
 

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ِيْحَسان ا{ منهم من أرسل، ووصى وصى المكلفينوأرسل  ،أوحى إلى رسله وأنبيائه ْيَنا ا ِْ  }َوَوصَّ
 .[( سورة األحقاف16)]

 .[( سورة اإلسراء11)] }َوَ  َتْ َرا وْا ال ِ َنى{افعلوا وال تفعلوا، اعبدوا وال تشركوا، ونهى  "آمرا  ون ى"
ااااى آماااارا  ون ااااى  أوحااااى وأرساااا  وص 

 
 

 ................................... 
 

 وبعضها حرام. ،جعل بعض األمور بعض األعيان حالل -جل وعال-يعني هللا  "أح  حرم"
، سواًء كان منها المأمور أو -جل وعال-كل هذه األمور صدرت عن حكمة بالغة من هللا  عا  كام  الحكِم""شر 

ومع ذلك كثير منها  [( سورة األنبياء11)] }َ  ي ْسَأل  َعمَّا َيْفَع  {سواًء علمنا هذه الحكم أو لم ندركها  ،المحظور
 مدرك الحكمة.

 يحااااب ا حسااااان والعصاااايان يكر ااااه
 
 

 ................................... 
 ج

 وكرهه إلى عباده المؤمنين المخلصين. ،يحب المحسنين، يحب اإلحسان، ويكره الكفر والفسوق والعصيان
................................... 

 

 والباااار يرضاااااه ماااا  ساااا   لجاااارم ِم 
 

 يعني يسخط المنكرات والجرائم، ويحب البر.
 م ااااردٌ بم تضاااى ذياااان فاااي الاااادار ن 

 

   ظلاااام ي شااااى و   ياااار بمن ضااااِم 
 



بمقتضى ذين التوفيق والهداية واإلضالل واالستقامة والفسوق والفجور بمقتضى كون الناس أو كون الجن واإلنس 
  .إلى فريقين شقي وسعيد

 بم تضاااى ذياااان فاااي الاااادار ن م ااااردٌ 
 

   ظلااام.............................  
 

 ى السعير، واألتقياء واألخيار إلى دار النعيم.يعني أهل السعير إلى أهل إل
 بم تضاااى ذياااان فاااي الاااادار ن م ااااردٌ 

 

   ظلاااام ي شااااى و   ياااار بمن ضااااِم 
 

ا ي ْجَ  ِبِه{ [( سورة النساء41)] }ِينَّ َّللا َ َ  َيْظِلم  ِمْثَ اَل َذرَّر { و   وال فيه  ،ما في ظلم [( سورة النساء111)] }َمن َيْعَمْ  س 
 أن يحمل اإلنسان غير ما تحمل، وال يمكن أن يهضم أو ينقص من حقه حسنة. أيضًا ال يمكن

 فاعمااا  علاااى وجااا   وادأب يلاااى أجااا   
 واعااا ل عااان هللا ساااو  الظااان والااات ِم  ج

 ج

}َوالَِّذيَن  واترك المحرمات على وجل وعلى خوف أن يرد العمل ،اعمل األعمال الصالحة ""اعم  على وج   
ق   ْم َوِجَلٌة{ي ْ ت وَن َما آَتوا وَّ ))ال يا ابنة تقول عائشة: هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال:  [( سورة المؤمنون 51)] ل وا   

فينبغي أن يكون اإلنسان  ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم(( هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون الصديق، 
ل، لكن قد يتخلف شرطه، أو يعتريه على غاية الوجل من رد العمل؛ ألن العمل قد يوجد وقد يوفق اإلنسان للعم

}َوَاَدا َل  م مِ َن َّللاَِّ : -جل وعال-ما يعتريه من مانع من موانع القبول، ولذا يخاف كثير من السلف من قول هللا 
ون وا َيْحَتِسب وَن{ هللا ما شاء  ،والناس تشير له بالبنان ،يعني اإلنسان يعلم الناس دهور [( سورة الزمر47)] َما َلْم َيك 

وهو في النهاية من الثالثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم  ،ما أحلمه ،ما أحذقه ،ما أعلمه ،ما أجلده
وحذر  ،فعلى اإلنسان أن يكون على خوف تام ،-رحمه هللا-القيامة، أو يتعلم ليقال كما تقدم في كالم الناظم 

 ومراجعة دائبة دائمة للنية، وتحسس للقلب باستمرار.
 اعمااا  علاااى وجااا   وادأب يلاااى أجااا   ف

 ...................................   ج
 ج

أنت تمشي إلى أجلك، وأيامك مراحل، كل يوم تقطع مرحلة، وأنت تدأب تمشي دائبًا إلى أجلك، وكل يوم يمضي 
 من عمرك ينقص عمرك بقدره.

 ................... وادأب يلاااى أجااا   
 والااات ِمواعااا ل عااان هللا ساااو  الظااان    ج

 ج

لكن ليس في هذا  ))ال يموت أحدكم إال وهو يحسن الظن بربه(( -جل وعال-وال بد من تحسين الظن باهلل 
معارضة لما تقدم، اإلنسان يحسن الظن بربه، لكنه يسيء الظن بنفسه وعمله، فهذا الذي يجعله يعيش بين 

قلبه من دخل يخونه في أحوج األوقات،  أو انطوى عليه ،الرجاء والخوف، يخاف أن يخونه ما وقر في قلبه
، فيجعله سبقت رحمته غضبه ،يخاف من مثل هذا، ويعرف ويجزم بأنه سوف يقدم على رب كريم رؤوف رحيم

 ويؤمل مع السعي الجاد في تحسين العمل. ،من هللا يرجو
 للشااااار  فان اااااد وسااااالم لل ضااااااِ  و 

 ت اصاااااامن  بااااااه كالملحااااااد ال صااااااِم   ج
 ج

  .اجعل قيادك وزمامك وخطامك بيد الشرع، إذا قال لك: افعل افعل، ال تفعل ال تفعللشرع انقد، انقد ل
 خالص نزلت بك مصيبة عليك أن ترضى وتسلم. "للشر  ان د وسلم لل ضا "

ـــــــرحمن واشـــــــكره واحمـــــــد      وكــــــــن صـــــــــابرًا للفقــــــــر وادرع الرضـــــــــا  بمـــــــا قـــــــدر ال
 ج



 
 الملحااااااد ال صااااااِمت اصاااااامن  بااااااه ك    ..................وسلم لل ضاِ  و 

 

الملحد يقول: وهللا لو أراد  [( سورة األنعام147)] }َلْو َشا  َّللا   َما َأْشَرْكَنا{الملحد المجادل على طريقة أهل الشرك 
جعل فيك حرية  -جل وعال-لي الهداية ما ألحد، العاصي قد يحتج بالقدر، لكن هل في هذا حجة له؟ أبدًا، هللا 

 ترك لك حجة. وما ،وبين لك ،االختيار
 وعاباااادا  م لصااااا  فااااي شاااارعه ال اااايِم    وبالم اااااااادير كااااااان عبااااااادا  لمال اااااااه

 ج

 .-جل وعال-مذل هلل  ،بالمقادير التي قدرت عليك كن عبد منقاد
}َوَما َكاَن ِلم ْ ِمن  َوَ  ، ال اختيار لك معه اً يعني في الشرع في القدر كن عبد لمال ه * وعابدا  م لصا " "كن عبدا  

وَن َل  م  اْلِ َيَرر  ِمْن َأْمِرِ ْم{م ْ ِمنَ  ول ه  َأْمر ا َأن َيك   نفذ. ،خالص ما في تردد [( سورة األحزاب15)] ة  ِيَذا َقَضى َّللاَّ  َوَرس 
................................... 

 

 وعاباااادا  م لصااااا  فااااي شاااارعه ال اااايِم 
 

 محظورات.وتترك ال ،بالنسبة للشرع عليك أن تطيع فتعمل المأمورات
ياه اساتعن.............  يياه فاعبد وا 

 
 ج

 ................................... 
 

{: -جل وعال-قدم المعمول كما في قوله  يَّاَك َنْسَتِعين  للحصر، يعني إياه فاعبد  [( سورة الفاتحة6)] }ِييَّاَك َنْعب د  واِ 
ياه فاستعن وال تستعن بغيره.  وال تعبد غيره، وا 

 تصاااا  يليااااه وا   حاااار  فااااي الظلااااِم    .......................... فبذا.....
 
 ج

 .وصرفتها له ال لغيره، وكذلك لم تستعن بأحد من المخلوقين -جل وعال-يعني إذا أخلصت العبادة هلل 
 تصاااا  يليااااه وا   حاااار  فااااي الظلااااِم    ............................... فبذا

 
 ج

ياك نستعين فليقرأ في كتاب مدارج السالكين البن القيم. ومن أراد أن يقف على أسرار  إياك نعبد وا 
 و اااذ با ساااباب واساااتو ب مسااابب ا

 
 

 ................................... 
 

نما االعتماد على مسببها، فتعطيل األسباب تخذ باألسباب، أنت مأمور بفعل األسباب، ولكن ال تع مد عليها، وا 
اد على األسباب قدح في الشرع، قدح في الديانة، فالذي يقول: وهللا األسباب ال تنفع وال نقص في العقل، واالعتم
وأنا أعتمد عليه، فيغتسل في ثيابه في شدة البرد ويخرج، يجلس تحت الماء بثيابه،  ،تضر، المسبب هو هللا

-يمة لها، العبرة بالمسبب، هللا هذه أسباب، واألسباب ال ق يقول: أبداً ويخرج بها وهي تقاطر ماءًا في شدة البرد، 
حينما  ،هو الواقي، نقول: ال، هذا قدح في عقلك، ولذلك قول األشعرية مناقض للعقول قبل الشرائع -جل وعال

وال تأثير لها، ويجيزون أن يرى أعمى الصين بقة األندلس، يقولون: البصر  ،يقولون: إن األسباب ال قيمة لها
عنده ال به، كما أن قول المعتزلة بالمقابل أيضًا قدح في الشرع، يقولون: إن سبب لإلبصار، واإلبصار يحصل 

فيها من أثر،  -جل وعال-األسباب مؤثرة بذاتها، وأهل السنة والجماعة يرون أن األسباب مؤثرة بما جعل هللا 
 ألنه قد يوجد مانع فال يترتب أثر السبب عليه. لكنها ال تستقل؛

 ب او اااذ با ساااباب واساااتو ب مساااب
 
 

 ................................... 
 



المسبب إذا بذلت األسباب للشفاء وأنت مريض فاطلب الشفاء من هللا  -جل وعال-يعني استوهب اطلب من هللا 
أن يفتح عليك من العلوم ما ينفعك في  -جل وعال-، إذا بذلت األسباب في طلب العلم فاسأل هللا -جل وعال-

 دينك ودنياك.
وأنت موقن باإلجابة، بعد بذل األسباب، أسباب  -جل وعال-يعني اسأل هللا  * وث  به" و ب مسبب ا"است

 القبول ونفي الموانع.
 ""دون ا تفله ولم تضِم دون األسباب "وث  به دون ا"

 بالشاار   ن كاا  أماار مااا  مماا  بااه
 
 

 ................................... 
 ج

ذا تنكب اإلنسان عن الشرع ووزن أفعاله، ووزن غيره بميزان مخالف  بالشرع،ي الميزان ال بد أن يكون يعن وا 
فأنت لو  ،وتكون النتائج عكسية، إذا لم يكن الوزن ميزان الشرع ،لميزان الشرع ال شك أنه حينئذ  تختلط الموازين

يش؟ وخلق، دي ،تقدم لخطبة ابنتك شخص ن وأمانة وخلق، هذا فوزنته بميزان الشرع، ميزان الشرع دين وأمانة وا 
ما لم يكن هناك ابتالء، إما لتكفير  ،حميدة -جل وعال-إذا طبقت هذا الميزان النتائج بإذن هللا  ،الميزان الشرعي

أو لرفع درجات، نتائج حميدة، لكن إذا وزنته بميزان يختلف عن ميزان الشرع، قلت: وهللا هذا ثري، هذا  ،سيئات
ذا اقتصرت عليها فال شك  وجيه، هذا وزير، هذا أمير، هذا كذا، هذا كذا، هذا وسيم، هذه موازين غير شرعية، وا 
 أن النتائج سوف تخرج عكسية.

 بالشاار   ن كاا  أماار مااا  مماا  بااه
 
 

 ................................... 
 ج

ن كان غير أي عمل تريد أن تقدم عليه زنه بميزان الشرع، فإن كان نافعًا لك في دنياك وأخراك فأقدم عليه ، وا 
 ذلك فاحجم.

 فأقدم.  بعد وزنه بميزان الشرع فإن بدا صالحا ""
................................... 

 ج

 فاااااإن بااااادا صاااااالحا  أقااااادم و  تجاااااِم 
 
 ج

ن كان غير ذلك فأحجم وال تقدم عليه.  يعني ال تحجم، بل أقدم علي، وا 
، -جل وعال- بد أن يكون العمل خالصًا صوابًا هلل ال بد من اإلخالص مع اإلصابة، ال أصب" واصد  أ لصه"

 .-عليه الصالة والسالم-صوابًا على سنة نبيه  ،خالصًا لوجهه
عليه -على سنة نبيه  -جل وعال-على مراد هللا مخلصًا هلل  -جل وعال-يعني اعبد هللا  شر  " فذي  ضما"و 

لماذا؟ ألنني أفضل  : وهللا أنا أستحق كذا؛ولواهضم نفسك، يعني ال ترى لنفسك حق، ال تق -الصالة والسالم
، اهضم نفسك، وقد يكون عنده من و مفرطوه ،من فالن، ألنني أفعل كذا من المأمورات، وأفعل كذا من النوافل

ن كان ظاهره على خالف ذلك ،العمل الخفي الذي ال تعرفه أنت ما يزن جميع أعمالك، وال شك أن هضم  ،وا 
 .تواضع هو الذي يرفع اإلنسان، بخالف العجب والفخر، هذا هو الذي يأكل الحسناتالنفس يقتضي الرفعة، ال

 على ما تقدم. "والعجب فاحذره"
 .................إن العجب مجترف  

 ج

 أعمـــــــال صـــــــاحبه فـــــــي ســـــــيله العـــــــرم   
 

 



 في صاله السعي أو في  يب ال لِم    .......................فذي شر  
 

 هذه مشروطة للقول والعمل.كل أو في القول،  سواًء كانت في العمل
 أ لصاااه هلل واصاااد  عا ماااا  وأصاااب

 
 

 ................................... 
 

، أخلص في تعلمك، أخلص في صالتك، أخلص في صيامك، أخلص في جميع -جل وعال-أخلص العلم هلل 
 أعمالك وأقوالك.

 ن  الاااانفب تن ضااااِمصاااارا ه وا ضاااام    .............واصاااد  عا ماااا  وأصاااب
 

والتحدث عن نفسك في المجالس،  ،يعني تعود على هضم النفس تنقاد لك، أما إذا كنت عودتها على العجب
أنه ينقدح عنده اإلخالص، فإذا  :أن من يتحدث عن نفسه ال شك أنه يسقط من عيون الناس، األمر الثاني :أوالً 

 ينقص.أخبر عن عمله في مجلس من المجالس ال شك أن أجره 
 أ لصاااه هلل واصاااد  عا ماااا  وأصاااب
   تعجبن باه يحاب .................

  ج
 

 صاااارا ه وا ضاااامن  الاااانفب تن ضااااِم 
................................... 

 ال تعجبن بعملك وال بقولك يحبط.
 فاااي جاناااب الاااذنب والت صاااير والااانعِم  ............................و  تره

 

عليك، تقول:  -جل وعال-ونعم هللا  يضمحل ويذوب ويتضاءل أمام ذنوبك وتقصيرك علهيقول: هذا العمل اج
عليك التي تحتاج إلى شكر، التي منها ترى قرآن ساعة، لكن ماذا عن النعم التي تالوهللا قرأت، جلست اليوم أقرأ 

وال  -جل وعال-تشكرها هلل توفيقك لقراءة القرآن، تقول: أنا وهللا اليوم حضرت أربع دروس، هذه نعمة عليك أن 
 تفخر بها.

ن  وحيااح كااان ماان الن ااي اجتنبااه وا 
  للااا  تاااب مناااه واساااتغفر مااا  النااادِم   ج

 ج

أما األمر فأتوا منه ما  ،يعني من غير مثنوية "وحيح كان من الن ي اجتنبه" ))إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه((
 استطعتم.
ن  لل " }َوت وا وا ِيَلى َّللاَِّ  ، بادر بالتوبة، التوبة واجبة بشروطهاوقعت في محظور أو تركت مأمور تب منه "وا 

ألزم لسانك االستغفار مع الندم من فعل  "تب منه واستغفر م  الندِم" [( سورة النــور11)] {ِميع ا َأيَُّ ا اْلم ْ ِمن ونَ جَ 
 سواًء كانت في ترك مأمور أو فعل محظور. ،هذه المخالفة

 فعلا  وأوقا  الانفب عناد ا مار  ا 
 

 ................................... 
 

جل -ما فعلت من طاعة فاحمد هللا  ؟ماذا تركت ؟يعني محاسبة مراقبة، إذا أويت إلى فراشك انظر ماذا فعلت
أو تقصير في فعل تب إلى  ،على أن وفقك عليها، وما فعلت من مخالفة سواًء كانت في كالم أو قول -وعال

{سك قبل أن تحاسب حاسب نف، هللا، بادر َمْ  ِلَغد  ( سورة 17)] }َيا َأيَُّ ا الَِّذيَن آَمن وا اتَّ  وا َّللاََّ َوْلَتنظ ْر َنْفٌب مَّا َقدَّ
 .-جل وعال-ما قدمت ليوم العرض على هللا  [الحشر

ن  ...............................وا 
 وأوق  النفب عند ا مر    فعل   

 

 الناااادِم للاااا  تااااب منااااه واسااااتغفر ماااا   
 والن ااي  اا  ن عاا  عاان موجااب الاان ِم 

 



لماذا؟ ألن تصرفاتنا  ؟ لكن واقعنا يثقل علينا المحاسبة؛يعني حاسب النفس هل فعلت المأمور وتركت المحظور
وهللا يعفو ويسامح، فإذا أراد أن يحاسب كيف يحاسب؟ ال يحيط  ،في يومنا وفي ليلتنا كثيرة، والمخالفات كثيرة

 ،ما فعل، أقواله ال يستطيع أن يحيط بها، كالمه كثير، تجد اإلنسان ثرثار في أي مجلسبما قال فضاًل ع
، كالم ..يتصدر ويتكلم بحق وباطل مباح ومحظور وفي غيبة ونميمة، وقد يقول كلمة حق، ثم بعد ذلك يردفها

 ،هذا المسجلفإذا أويت إلى فراشك تسمع  ،كثير، يعني ما يمكن إال أن تجيب مسجل يصحبك ليلك ونهارك
فتكون مدة التسجيل أكثر من وقت النوم، هذا واقع كثير من المسلمين، هذا الذي يثقل المراقبة، لكن عند سلف 

هذه منزلة المراقبة؛ ألن أقوالهم قليلة، وخلطتهم يسيرة، وأضر  ))أن تعبد هللا كأنك تراه((هذه األمة الذين يراقبون 
ر له األقوال والكالم؛ ألنه ما يمكن يخالط الناس ويسكت، لكن لو هي التي تج ،شيء علي اإلنسان الخلطة

، وينظر في كتب العلم، -جل وعال-انزوى في بيته أو في مسجده أو في مكتبه وجلس يقرأ القرآن، ويذكر هللا 
ذا نشط صلى له ركعتين اس وما أشبه ذلك، هذا مراقبته ومحاسبته سهلة، ألن الكلمات التي تكلم بها مع الن ،وا 

يسيرة ومعدودة، والوقت وقت الفراغ عنده بعد شغل عمره وأنفاسه في طاعة هللا وقت فراغه يسير، لكن ماذا عن 
يعني هذا ال شك أن المراقبة  ؟وما أدري ويش ،من وقته كله يجوب األسواق يمينًا وشمااًل واجتماعات ومحافل

ثم يقول: وهللا أنا محاسب لهذه  ،والفروع عنده صعبة، يعني كمن يأتي إلى مؤسسة كبرى متعددة المناشط
ويش  ؟الشركة، كيف تحاسب هذه الشركة؟ لكن شخص عنده محل ويبيع منه أشياء يسيرة يعرف ويش باع

 ما يحتاج إلى محاسبين، وهللا المستعان. ،وكذا يستطيع أن يخرج خالصة يومية بنفسه ؟اشترى 
 وأوق  النفب عند ا مر  ا  فعلا  

 الماااولى م  ر اااافاااإن  كااا  فاحماااد 
 ج

 والن ااي  اا  ن عاا  عاان موجااب الاان ِم  
................................... 

 وهو المنعم المتفضل أواًل وآخرًا، وهو أهل الحمد وأهل الشكر. -جل وعال-الذي طهرها وزكاها هو هللا 
................................... 

 ج

 ونعماااااااااة هللا بالشاااااااااكران فاساااااااااتدِم 
 

ْم َوَلِئن َكَفْرت ْم ِينَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد{}َلِئن   .[( سورة إبراهيم7)] َشَكْرت ْم َ ِ  َدنَّك 
................................... 
ن عص  فاعص ا واعلم عداوت ا  وا 

 
 

 ونعماااااااااة هللا بالشاااااااااكران فاساااااااااتدِم 
................................... 

 

نعم النفس عدو  "واعلم عداوت ا" ودت الوقوع في معصية فاعصهات ورايعني النفس إن عصت أو حاول
 .-جل وعال-لإلنسان، نفسه الذي بين جنبيه عدوة له، تدعوه إلى ما ال يرضي هللا 

ـــــــاتهم    وخالف النفس والشيطان واعصهما ن همـــــــا محضـــــــاك النصـــــــح ف  وا 
 ج

ن كانت القصيدة فيها باطل كثير، نعم   .يعني هذا البيت حق، وا 
ـــــــاتهم    النفس والشيطان واعصهماوخالف  ن همـــــــا محضـــــــاك النصـــــــح ف  وا 

 ج

 أعني البردة. -نسأل هللا العافية-والقصيدة فيها كما هو معلوم فيها الشرك  ،هذا كالم صحيح ومقبول
ن عص  فاعص ا واعلم عداوت ا   وحذرن ا...........................  وا 

 ج

 النفس. وكن على باستمرار مجاهدًا لهذه ،حذر النفس



................................... 
 

 وحاااااااااذرن ا ورود الماااااااااورد الاااااااااو ِم 
 ج

َ ا{ ْم ِي َّ َواِرد  نك  ن مِ   لكن الصدور من هذا المورود هو المشكوك فيه. ،الورود مضمون  [( سورة مريم71)] }َواِ 
................................... 

 وانظر م ا ي المسيئين التي أ ذوا  
 

 وحاااااااااذرن ا ورود الماااااااااورد الاااااااااو ِم 
 ب اااااا وحااااااذر ذنوباااااا  مااااان ع ااااااب ِم

 

بما كسبت أيديهم، وال  ،يعني هم عذبوا واستحقوا العذاب من األمم السابقة والالحقة والمعاصرة إنما عذبوا بذنوبهم
 مثل نتيجتهم والسنن اإللهية ال تتغير وال تتبدل. تكتفعل مثل ما فعلوا؛ لئال تكون نتيج

................................... 
   وال م صفا  أولي الت و  الذين ب ا 

 ...........وحاذر ذنوبا  من ع اب ِم 
 علااااااااي م هللا أثنااااااااى واقتااااااااده ب ااااااااِم

 

لتكون منهم، والتقوى هي الوسيلة الوحيدة للنجاة من عذاب هللا  ؛وانظر إلى صفات المتقين ،اقتده بهؤالء المتقين
  تعالى لألولين واآلخرين.، وهي وصية هللا-جل وعال-

يعني ادع باستمرار، ادع ربك أن يثبتك على صراطه المستقيم، وأن يلزمك طريق  "واقن " "واقتده ب م"
 االستقامة، وأن يجنبك طرق الزيغ والغاوية.

 ت شى الذنوب وترجو عفو ذي ال رمِ     واقن  واين الرجا وال و  قم أبدا  
 

، ويرجوه، يخاف الرب بسبب ذنوبه، -جل وعال-بني الخوف والرجاء، يخاف الرب يعني ال بد أن يكون المسلم 
حسانه، ال يرجوه معتمدًا على عمله، إنما يخافه بسبب عمله السيئ، ويرجوه  ويرجوه التماسًا لعفوه وكرمه وجوده وا 

: وال أنت يا رسول قالوا ))لن ينجو أحد منكم بعمله((معتمدًا على كرمه؛ ألن العمل لن ينجي صاحبه، العمل 
 .))وال أنا إال أن يتغمدني هللا برحمته((هللا؟ قال: 

 ""وترجو عفو ذي ال رِم
كما يقول أهل العلم:  ،من قبل المسلم ال بد أن تكون دائرة بين الخوف والرجاء والمحبة -جل وعال-فعبادة هللا 

حده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف و  -جل وعال-من عبد هللا "
 فال بد من الخوف والرجاء والمحبة. "وحده فهو مرجئ

 مرضار راي.......................    فاااال و  ماااا أورح الت اااو  وحاااح علاااى
 

ذا الخوف خوفك دعوى، وال تعمل عماًل ينجيك من ه -جل وعال-هذا الخوف النافع، يعني كونك تخاف من هللا 
 ال قيمة له.

 مرضار راي.......................    فاااال و  ماااا أورح الت اااو  وحاااح علاااى
 

 .وكذلك الرجاء
 دياااا  بموعااااود راااااي بااااالج ا العظااااِم    ...........ما على  ذا يحح لتصا

 

 بالجزاء العظيم، عظم يعني عظيم صيغة مبالغة.
 :في البيت األول

 فاااال و  ماااا أورح الت اااو  وحاااح علاااى
 ج

 ................................... 
 ج



أو رجاء ال يحث على التقوى، يعني خوف يؤدي إلى القنوط وترك العمل هذا  ،يعني خوف ال يحث على التقوى 
وال يحث وال يبعث على العمل هذا أيضًا  ،موبقة من الموبقات، وكذلك الرجاء الذي يؤدي إلى األمن من مكر هللا

 من الموبقات.
 مرضااااار راااااي و جاااار ا ثاااام وا ثااااِم  ج  .وحح على........................

 

ويطلق أيضًا اإلثم على أنواع من المعاصي كالخمر مثاًل  ،هجر اإلثم يعني ما يؤول إلى اإلثم من المعاصي
 يقول الشاعر: ،قالوا: اإلثم من أسماء الخمر

ــــــــي ــــــــى ضــــــــل عقل  كـــــــــــــذاك اإلثـــــــــــــم تـــــــــــــذهب بــــــــــــــالعقول      شــــــــربت اإلثــــــــم حت
 

ن كان بعضهم ينكر إ طالق اإلثم على الخمر، ومنهم من يطلق اإلثم على القمار، على كل حال هي بالجملة وا 
، واألثم واألثيم واآلثم هو فاعل اإلثم، -جل وعال-اإلثم: فعل ما يستلزم اإلثم والذنب الذي هو ال يرضي هللا 

 واهجر العصاة. ،اجتنبه واهجره، اهجر العاصي، اهجر المعاصي
 دياااا  بموعااااود راااااي بااااالج ا العظااااِم    يحاح لتصاا كذا الرجاا  ماا علاى  اذا

 ج

 .هللا وكرمه دون عمل هذا ال ينفعيعني الرجاء المفرد الذي يعول على سعة رحمة 
 يفضاااي الرجاااا   مااان المكااار والااان ِم    وال و  ين  اد أفضى لل نوط كما

 ج

أن الرجاء إذا زاد أفضى إلى  الخوف إذا زاد ال شك أنه يفضي بصاحبه إلى القنوط واليأس من روح هللا، كما
األمن من مكر هللا، وكالهما من عظائم األمور، بل يجب أن يكونا بالنسبة للمسلم كجناحي الطائر، ال يزيد 
ن كان بعض أهل العلم يستروح ويميل إلى أنه في وقت الصحة يغلب جانب الخوف  ،أحدهما على اآلخر، وا 

 وفي وقت المرض يغلب جانب الرجاء.
  :ألن "وكن وس ا " ع، وال تفرط ال تزيد، كن متوسطاً يعني ال تضي رط و  تفرط""فال تف

................................... 
 ج

 كــــــــال طرفــــــــي قصــــــــد األمــــــــور ذمــــــــيم   
 ج

دام في دائرة  والشيطان يدرس نفسية اإلنسان، ويعرف ما يناسبه، هو يريد إضالله على كل حال، فاإلنسان ما
 ليكون مثلههذه وظيفة  إلى الكفر والمعاصي وترك الديانةخير، الشيطان إن استطاع أن يجره اإلسالم فهو على 
دفعه إلى األمام إلى الزيادة، قال:  ،إن لم يستطع ووجد عنده تمسك بعبادات وال يتنازل عنها ،ومعه في السعير

حتى يقع، يخرج  لك يزيد ويزيدثم بعد ذ ..،أنت مفرط، وال شفت شيء، أنت ما سمعت عن الفضيل وال سفيان وال
 يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ،كما حصل من الخوارج ،من الدين وهو ال يشعر

 ومثااااا  ماااااا أمااااار الااااارحمن فاسااااات ِم    فاااااال تفااااارط و  تفااااارط وكااااان وسااااا ا  
 
 

 .-جل وعال-يعني استقم على مثل ما أمرك هللا به 
نفسك إلى الغاية، ولن تصل إلى الكالم؛ ألنك مجبول على النقص، تتشوف  ،لن تصل إلى الغاية "سدد وقارب"

 "وقارب"، -جل وعال-على وفق ما جاء عن نبي هللا  ،لكن مع ذلك سدد وقارب، احرص أن يكون عملك سداداً 
ن لم تستطعه.  قارب الكمال وا 

 والااااااااااارواح وأدلاااااااااااج قاصااااااااااادا  ودِم    سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو  
 



وأول الليل الذي هو  يعني أول النهار وآخره، وشيء من الدلجة(( ،واستعينوا بالغدوة والروحة ،))سددوا وقاربوا
 .تستغل آناء الليل وأطراف النهاراإلدالج واالدالج سير آخره، المقصود أنك 

 لكوهللا أنا أتعبد يوم يومين في الشهر أو شهر في السنة ويكفي، ال، دم على ذ :ما تقول "وأدلج قاصدا  ودم"
}  هذه هي الغاية. [( سورة الحجر11)] }َواْعب ْد َراََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِ ين 

 فمثاااا  مااااا  اناااا  ال سااااالن  متااااه
 

 ................................... 
 

ويتمنى على هللا األماني، وعنده همة  نه كسالن، وقد ال يترك المحرماتأل كسالن ال يعمل، ال يعمل الواجباتال
ية أنه سوف يصل إلى منازل المقربين وهو على وضعه من الكسل، يقصر في الواجبات، وقد يرتكب بعض عال

 المحظورات، ويتطاول على منازل األبرار والمقربين.
 فمثاااا  مااااا  اناااا  ال سااااالن  متااااه

 ج

 ف المااااااااا حاااااااارم المنباااااااا  بالسااااااااأِم 
 

-ن الذي يقول: اليوم وهللا أنا تعبان نقرأ أو بالصيام، الكسال الكسالن، يعني نضرب مثاًل بالقرآن أو بالصالة 
نبدأ  -إن شاء هللا-غدًا، أو أنا وهللا اليوم أحس بتعب الرواتب اليوم مع التعب نتركها، غدًا  -إن شاء هللا

اصبر إلى أن يبرد الجود، هذا كله تسويف،  ،بمالزمة هذه الرواتب، صيام النوافل يقول: وهللا اليوم حر، اصبر
ي السنة الجايئة اآلن ما بقي في السنة إال شهر الحج أب -إن شاء هللا-إذا تمنى قال: خالص أنا  هذا الكسالن

إذا جاء  ،وتفرغت أتعبد، هذا الذي يسوف ولو يوم واحد كسالن، وتخونه همته -إن شاء هللا-جيت لما و  ،حجأ
ترض أن طالب علم قرر يحفظ ني نفمن الغد تخونه همته، لكن بالمقابل أيضًا إذا زاد عن الحد صار منبتًا، يع

 هبنا ضيف غدًا إن شاء هللا، وبعد ، وغدًا وهللا نزل-إن شاء هللا-فالكسالن يقول: اليوم مشغول، غدًا  القرآن،
  .هكذا تمضي عليه األيام والسنون ما يحفظو 

حفظ جزء اليوم، هذا أحفظ القرآن، وينفذ ثم يأخذ على نفسه أن ي -إن شاء هللا-المنبت يقول: خالص من اليوم 
وأخل بالواجب، بواجب الوالدين، وانقطع عن بعض اإلعمال،  ،اليوم حفظ جزء، لما أوى إلى فراشه إذا هو تعبان

وقد يكون ترتب على ذلك ترك واجب أنيط به، هذا منبت، لكن هل يستمر على هذه الطريقة كل يوم يحفظ 
ن استمر غدًا جزء؟ لن يستمر، هذا مجرب أنه إذا أخذ على نفسه ق در أكثر مما تطيق فإنه غدًا لن يستمر، وا 

 لن يستمر بعده.
 يقول: 

 فمثاااا  مااااا  اناااا  ال سااااالن  متااااه
 ج

 ف المااااااااا حاااااااارم المنباااااااا  بالسااااااااأِم 
 

ن قل، فعلى اإلنسان  ))إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه(( ،يمل ويسأم وأحب العمل إلى هللا أدومه وا 
في وقت المجاهدة، اآلن ما زلت في وقت جهاد للنفس،  ،ا تحمل ال سيما في أول األمرأال يحمل نفسه أكثر مم

لكن إذا تدرجت تقول: وهللا أنا  ،وال محالة  يصح، هذا يؤدي بك إلى االنقطاعثم تحملها أكثر مما تتحمل هذا ال
ث أفهم، ومن الغد ثالث أراجع عليهن تفسير بحيو حافظتي ما تسعف، وعندي أعمال كثيرة فأنا أحفظ آية آيتين 

ثم بعد ذلك تنشط نفسك وهمتك،  ،آيات، وبعده تستمر لك أسبوع على ثالث آيات، األسبوع الثاني تزيد آية وهكذا
والحافظة أيضًا تتجدد إلى أن يصل بك الحد إلى ما وصل بسلف هذه األمة الذين قضوا أعمارهم وأنفاسهم فيما 

ثم تلذذوا سنين، النبي  ،وا بمرحلة التلذذ، جاهدوا سنينرحلة المجاهدة وبدؤ هؤالء تعدوا م ،-جل وعال-يرضي هللا 



 ؟-عليه الصالة والسالم-أنا أسوي مثل النبي  :قام حتى تفطرت قدماه، لو يقول واحد -عليه الصالة والسالم-
ما يوتر وال  وقام ليلة واحدة إلى أن سقط من التعب، األقدام لن تتفطر بليلة معروف هذا، ثم من الغد يمكن

وال أرضًا قطع، المنبت الذي يتابع السير على الدابة حتى تسقط وتهلك، ثم بعد  ،بركعة، هذا منبت ال ظهرًا أبقى
 ذلك يجلس من دون دابة.

................................... 
 ودم على الباقياا  الصاالحا .......

 

 ف المااااااااا حاااااااارم المنباااااااا  بالسااااااااأِم 
................................... 

 ج

أكثر من قول: ال حول وال قوة إال باهلل،  "وحوق " سبيح والتحميد والتهليل والتكبيرالباقيات الصالحات الذكر الت
عليه الصالة -أن إبراهيم قال للنبي  :والجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وجاء في الحديث

والحمد  ،سبحان هللا ،وأن غراسها التسبيح والتحميد ،السالم، وأخبرهم أن الجنة قيعانأقرئ أمتك مني  :-والسالم
ال  "وحوق " -جل وعال-وال يزال لسانك رطبًا بذكر هللا  ، وهللا أكبر، وهي الباقيات الصالحات،وال إله إال هللا ،هلل

طر على بال، يعني الجنة التي ترابها حول وال قوة إال باهلل كنز من كنوز الجنة، من يتصور هذا الكنز؟ ال يخ
يعني إذا كان الناس يكنزون الذهب تحت التراب العادي  ؟!فما الذي يخفى تحت هذا التراب ،المسك األذفر

 يعني شيء ال يتصوره عقل، وال يخطر على قلب بشر. ؟!فيكف بالكنز الذي يكنز تحت المسك
................................... 

 

 اسأل هللا ر قا  حسن م تتمِ .......و  
 

يعني اسأل هللا حسن الخاتمة، واجعل لسانك رطبًا دائمًا مالزمًا للدعوة بحسن الخاتمة؛ ألنه جاء في الحديث 
فيعمل  ،فيسبق عليه الكتب ،))إن اإلنسان ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراعالصحيح: 

ومراقبة تامة لحسن الخاتمة، فهم يلهجون بهذا في  ،سلف هذه األمة على وجل دائمو  بعمل أهل النار فيدخلها((
 خوفًا من سوء الخاتمة؛ ألن العبرة بالخواتم. ،كل وقت

 ف ااااو المجيااااب وأ اااا  الماااان وال اااارِم  ج  واضر  يلى هللا في التوفي  مبت ال  
 
 

وأخبت وانكسر  ،مبتهاًل داعياً  ،الدنيا واآلخرة اضرع إلى هللا في التوفيق أن يوفقك لما يكون سببًا في سعادتك في
  .-جل وعال-بين يدي هللا 

 ج  ...................................
 ج  ياااااا رب ياااااا حاااااي ياااااا قياااااوم مغفااااارر

 ج

 ف ااااو المجيااااب وأ اااا  الماااان وال اااارِم 
................................... 

 

 
، وأهل العلم يقولون: يا رب بهذا االسم -جل وعال-ى به هللا يعني أرجوك مغفرة، يا رب يا رب، وأولى ما يدع

 ،"من قال: يا رب يا رب خمس مرات أجيبت دعوته" إذا لم يكن ثم مانع، واستدلوا بما جاء في آخر آل عمران
ْم{ ربنا ربنا ربنا ْم َراُّ   مرات استجيب : "من قال: يا رب يا رب خمس ون يقول [( سورة آل عمران116)] }َفاْسَتَجاَب َل  

 .له"
 ،يعني في مفتتح آية الكرسي ،وجاء أن هذا هو االسم األعظم، وأنه في ثالث آيات من القرآن "يا حي يا قيوم"

وه  ِلْلَحيِ  اْلَ يُّوِم{وفي طه  ،وفي مفتتح آل عمران  .[( سورة طـه111)] }َوَعَنِ  اْلو ج 
 يعني أرجوك وأسألك مغفرة. "مغفرر"



................................... 
 ج

 لمااااا جنياااا  ماااان العصاااايان واللمااااِم 
 
 

ن كانت تحت المشيئة لكن أنت ال تضمن، أنت تنظر إلى ما رتب  ،ألن هذه المعاصي رتب عليها عقوبات، وا 
يمحو أثر هذه المعاصي،  -جل وعال-تب إلى هللا  ،فابذل السبب ،-جل وعال-عليها، وترجو المغفرة من هللا 

 أو اللمم من الصغائر. ،كانت من الذنوب الكبائر المعاصي سواءً 
 ماااان اعت اااااد وماااان فعاااا  وماااان كلااااِم    وامنن علي بما يرضيك واقضه لي

 

واتفق عليه سلف هذه  ،-عليه الصالة والسالم-بما يرضيك من االعتقاد الموافق لما جاء عنك وعن رسولك 
 ن قول باللسان.ومن كلم م ،األمة من اعتقاد ومن فعل، يعني من أعمال بدنية

دائمًا أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يخذل الكفر وأهله وأعداء الدين،  -جل وعال-يسأل هللا  "وأع  دينك"
 وأن ينصر دينه.

 وأعاااا  دينااااك وانصاااار ناصاااار ه كمااااا
 

 وعااااادت م راناااااا فاااااي أصاااااد  ال لاااااِم 
 

ْم{ ْرك  وا َّللاََّ َينص  ر   .[( سورة محمد7)] }ِين َتنص 
 يعني يدعو على من خذل الدين. ك راي"م ببأسواقص"

 واقصاااام ببأسااااك راااااي حاااا ب  اذلااااه
 ج

 ورد كيااااااد ا عااااااادي فااااااي نحااااااور ِم 
 

 .-جل وعال-يعني يدعو على من عادى هذا الدين وعادى أولياء هللا 
 واشااااااادد علاااااااي م ب لااااااا ال ودمدماااااااة

 ج
 

 ................................... 
 

 القوية المدمرة. اشدد عليهم بزلزال، أهلكهم بالزالزل
 ............................ودمدمة  

 ج

 كماااا فعلااا  بأ ااا  الحجااار فاااي ال ااادِم 
 
 

 .-نسأل هللا السالمة والعافية-يعني قوم صالح لما قتلوا الناقة دمدم عليهم بلدانهم 
 واجعل مااااااو رانااااااا لل لاااااا  موعظااااااة

 ج

 ................................... 
 ج

 يا والمهلكات والفواجع والمثالت.موعظة مما حل بهم من الرزااجعلهم للناس عبرة و 
 واجعل مااااااو رانااااااا لل لاااااا  موعظااااااة
 ثاام الصااالر علااى المعصااوم ماان   ااأ 

 

 وعبااااارر ياااااا شاااااديد الاااااب   والااااان ِم 
 محمااااااااد  ياااااااار رساااااااا  هللا كل ااااااااِم

 

 ،تم بالصالةثم خ ،في خاتمة الدعاء كالطابع له، ولذلك دعا -عليه الصالة والسالم-يعني الصالة على النبي 
 "على المعصوم من   أ * محمد  ير رس  هللا كل ِم"بالصالة  -تعالى رحمه هللا-وختم كالمه كله ووصيته 

ألن لكل من اآلل والصحب حقوق على هذه األمة، فاآلل هم األقربون، وهم وصية  جمع بينهما "واآلل والصحب"
فلوالهم لم يصل الدين إلى  ،اقفهم في الدين مشهورةوأما الصحب فمنازلهم ومو  ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

 من بعدهم.
 وتااااام نظماااااي بحماااااد هللا ذي الااااانعِم  ج  ....................ثم التاابعين ل ام

 
 

  .وهللا أعلممد، كما ابتدأ بالحمد ختم بالح
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، وصلى 


